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ВСТУП 

 

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 
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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 

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, 

                                                 

 Статистичні дані Генеральної прокуратури України за 2013 – перший квартал 2016 р. 
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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 
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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 

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 
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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 

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-
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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 
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сучасний стан та ступінь наукового вивчення;  

– систематизовано антикорупційне законодавство України та 

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: 
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 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 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ВИЯВЛЕННЯ 

 ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО 

ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ  

 

 

1.1. Сучасний стан і наукове вивчення прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в 

умовах антикорупційної реформи 

 

Ефективність розслідування такої категорії злочинів залежить від 

низки факторів, одним з яких є володіння чітко визначеною термінологією, 

що відповідає вимогам сучасної антикорупційної політики держави. 

Розуміння предмета посягання, правильне тлумачення термінів, що його 

супроводжують,  дають змогу правильно кваліфікувати злочин, спланувати й 

організувати процес розслідування, визначити послідовність проведення 

слідчих (розшукових) дій та обрати ефективну тактику їх проведення, 

здобувши при цьому вагомі докази. У світлі нового антикорупційного 

законодавства важливість наукового вивчення означених питань очевидна, а 

висвітлення в підрозділі основних термінів є актуальним і необхідним для 

практики розслідування таких злочинів. 

Питанням запобігання корупції в Україні займалося багато вчених у 

різні періоди розвитку українського суспільства. Однак корупційні прояви 

поширилися майже на всі сфери людської діяльності, у відповідь на це було 

запроваджено антикорупційну реформу. Тому останніми роками 

антикорупційне  законодавство сучасної України набуло кардинальних змін, 

у результаті чого виникла потреба в науковому вивченні сучасної 

антикорупційної політики держави. Серед сучасних учених, що 

досліджували питання боротьби та запобігання корупції в Україні, слід 
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назвати таких, як С. Г. Братель, В. І. Васелинчук, Л. І. Воят, 

Л. В. Герасименко, П. В. Дерев’янко, М. Л. Грібов, С. М. Клімова, 

Т. В. Ковальова, В. В. Корольчук, І. О. Луговий, Н. П. Матюхіна, 

П. П. Підюков, Т. А. Плугатар, М. А. Погорецький, А. Г. Чубенко та багато 

інших. 

Основоположним терміном у сфері корупційної діяльності є звичайно 

«корупція».  Навколо цього терміна тривають  активні дискусії серед учених,  

але однозначного визначення досі немає. Утім Законом України «Про 

запобігання корупції», зокрема у ст. 1, чітко прописано  визначення даного 

поняття.  

 Отже, корупція – це використання суб’єктами, на яких поширюється 

дія Закону України «Про запобігання корупції», наданих їм службових 

повноважень або пов’язаних з ними можливостей з метою одержання 

неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки, 

пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка, 

пропозиція чи надання неправомірної вигоди таким суб’єктам  або на їх 

вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей [1, с. 2056]. 

У Юридичній енциклопедії термін «корупція» розглядається як 

злочинна діяльність у сфері політики або державного управління, що полягає 

у використанні посадовими особами наданих їм прав і владних можливостей 

з метою особистого збагачення [2, с. 308]. Повністю погоджуємося з думкою 

С. М. Клімової, яка у своїй праці, присвяченій запобіганню корупції, дійшла 

висновку, що корупція – це складне соціальне явище, яке полягає у 

використанні службового становища для отримання особистої вигоди, 

негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного 

життя й розвитку суспільства та держави [3, с. 13]. 

Відповідно до ст. 2 Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з 

корупцією від 04.11.1999 р. корупція означає прямі чи опосередковані 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_102
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_102
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вимагання, пропонування, дачу або одержання хабара чи будь-якої іншої 

неправомірної вигоди або можливості її отримання, які порушують належне 

виконання будь-якого обов'язку особою, що отримує хабара, неправомірну 

вигоду чи можливість мати таку вигоду, або поведінку такої особи [4, с. 266]. 

Досить вдало, на нашу думку, відображено сутність корупції в праці 

таких учених, як  Ю. В. Ковбасюк, О. Ю. Оболенський, С. М. Серьогін та ін.   

Вони  зазначають, що корупція проявляється в трьох основних напрямах:   1) 

політико-правовий  –  руйнування системи державної служби як 

організаційно-політичного феномену, у формуванні правового нігілізму й 

деформації правової системи в цілому; 2) соціально-економічний – стимулює 

процеси незаконного збагачення державних службовців, посилює економічне 

розшарування суспільства й підриває економіко-господарський сектор 

держави; 3) культурно-етичний  –  формує стереотипне бачення 

криміналізації корупційного феномену як традиційного укладу життя 

суспільства, створює соціальний образ суспільної зумовленості корупційних 

відносин між державними службовцями й суспільством [5, с. 274]. 

З метою приведення національного антикорупційного законодавства до 

міжнародних стандартів Верховною Радою України було прийнято низку 

Законів, одним з яких став Закон України від 18.04.2013 р. «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного 

законодавства у відповідність зі стандартами Кримінальної конвенції про 

боротьбу з корупцією». Завдяки останньому термін «хабар» було замінено на 

«неправомірну вигоду». 

Відповідно до ст. 368 Кримінального кодексу України прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди є суспільно 

небезпечним діянням, що  відноситься до злочинів у сфері службової 

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

[6, с. 203]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» під 

неправомірною вигодою пропонується розуміти грошові кошти або інше 
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майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди 

нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, 

надають або одержують без законних на те підстав [1, с. 2056]. На нашу 

думку, це як матеріальні, так і нематеріальні блага, які обіцяють, 

пропонують, надають службовій особі або одержуються нею без законних на 

те підстав [7, с. 212].  

Зосередимо увагу на термінологічному апараті, що відображає  

сутність неправомірної вигоди.  Отже, до предмета неправомірної вигоди 

можуть бути віднесені: гроші, майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи тощо. Така сукупність понять зосереджена у визначенні 

подарунка (ст. 1) Закону України «Про запобігання корупції». Виходячи з 

цього, можна стверджувати, що предметом неправомірної вигоди є 

подарунок.  Таким чином, це грошові кошти або інше майно, переваги, 

пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно 

або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову [1]. Зупинимося на них 

детальніше. 

Розпочнемо з поняття «гроші», або, як ще їх називають, «грошові 

кошти». У свій час гроші, з криміналістичної точки зору, вивчала О. В. 

Воробей, на її думку, це поняття досить широке; гроші – це особливий товар, 

що виконує роль усезагального еквівалента [8, с. 7]. В Україні, після здобуття 

незалежності, змінилися валютна і валютно-фінансова системи, з’явилася 

національна валюта – українська гривня (банкноти та монети) [9, с. 238]. 

Паперові гроші (банкноти) – це грошові знаки, які заміняють в обігу дійсні 

гроші, – золото та срібло. Вони  вводяться в обіг державою для покриття 

своїх витрат та мають установлений нею курс [8, с. 9].  

Предметом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою може бути не лише національна 

валюта – українська гривня, але й іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, 

казначейських білетів, металевої монети, що перебувають в обігу та є 

законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави. 
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При цьому немає ніякого значення, у якій формі були прийняті, обіцяні або 

одержані гроші, – у готівковій  чи безготівковій. 

  Майном, відповідно до ст. 190 Цивільного кодексу України, як 

особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також 

майнові права та обов'язки. Майнові права є неспоживчою річчю, вони 

визнаються речовими правами [10, с. 356]. 

Відповідно до п. «d» ст. 2 Конвенції Організації об’єднаних націй 

проти корупції від 31 жовтня 2003 р. поняття «майно» означає будь-які 

активи, матеріальні або нематеріальні, рухомі або нерухомі, виражені в речах 

або в правах, а також юридичні документи або активи, що підтверджують 

право власності на такі активи або інтерес до них [11]. 

 Що стосується  переваг, пільг та послуг, то такі вчені, як С. С. 

Чернявський, О. Ф. Вакуленко, О. М. Толочко та ін., чітко пояснюють їх 

сутність.  Так, під перевагами вчені пропонують розуміти додаткові 

матеріальні чи інші вигоди, можливості, привілеї, які має суб’єкт порівняно з 

іншими, що ставлять його в нерівне становище з іншими особами. 

Наприклад, отримання квартири від держави особою, яка хоча й перебувала 

на обліку як така, що має право на першочергове одержання житла, але у 

відповідному списку таких осіб не була першою, тобто фактично одержала 

житло позачергово [12, с. 6]. 

  Пільги – це встановлені законодавством блага (соціальні, професійні, 

податкові тощо) для відповідних категорій осіб, що полягають у звільненні їх 

від виконання певних обов’язків або в наданні їм додаткових можливостей 

майнового чи немайнового характеру [12, с. 6]. 

Поняття «пільги»  дуже широке, воно охоплює майже всі сфери 

людської життєдіяльності [13, с. 903]. Це пов’язано з тим, що держава 

виокремлює певні категорії чи групи осіб, які мають право на пільги, – 

наприклад, у житлово-будівельній сфері, фінансово-кредитній, трудовій, 

податковій, у сфері охорони здоров’я тощо. Однак, розглядаючи предмет 

злочину, передбаченого ст. 368 КК України, ураховуються пільги незалежно 
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від сфери людської діяльності, – головне, що було здійснено посягання на 

майнові чи немайнові блага. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» 

послуга – це діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного, 

визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що 

здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення 

його особистих потреб [14, с. 379]. 

Визначення, досить влучно сформульоване Ф. Котлером,  викладене в 

підручнику з готельного менеджменту. Так, під послугами слід розуміти 

об’єкти продажу у вигляді дій, вигод або задоволень. Послуга не може мати 

готової, закінченої форми, вона формується в ході обслуговування при тісній 

взаємодії виконавця і споживача [15, с. 322]. На думку Г. Д. Крилової та 

М. І. Соколової, послуга  –  це будь-який захід або вигода, які одна сторона 

може запропонувати інший і які в основному неможливо осягнути і не 

переходять у власність клієнта. Виробництво послуг може бути пов'язане з 

товаром в його матеріальному вигляді [15, с. 519]. 

За функціональними ознаками послуги поділяють на дві групи: 

1) матеріальні, результати яких переважно мають матеріальну 

форму (наприклад, побутові, транспортні, торговельні, комунальні послуги); 

2) нематеріальні (послуги з охорони здоров’я, культури, мистецтва, туризму, 

спорту, освіти тощо). Вони забезпечують моральний і фізичний розвиток 

особистості, збільшення корисного ефекту її трудової діяльності. Послуги 

можуть поділятися: на виробничі (інжиніринг, лізинг, ремонт 

та обслуговування тощо); розподільчі (торгівлі, транспорту тощо); 

професійні (надаються банками, страховими та іншими фірмами); споживчі; 

громадські (телебачення, радіо, освіта тощо) [17, с. 137 – 138].  

Як бачимо з наведеного, що і пільги і послуги обертаються навколо 

надання матеріальних чи нематеріальних благ. А тому предметом посягання 

за злочинами, передбаченими ст. 368 КК України, будуть матеріальні або 

нематеріальні блага, і як вони називатимуться  –  чи послугами, чи пільгами, 
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– це вже справа кваліфікації злочинів. 

Відповідно до ст. 8 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 

38 нематеріальні активи – це немонетарні активи, які не мають фізичної 

субстанції та можуть бути ідентифіковані [18; 19, с. 38].  

 Разом із цим у п. 14.1.120. ст. 14 Податкового кодексу України 

прописано, що нематеріальні активи – це право власності на результати 

інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші 

аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної 

власності), право користування майном та майновими правами платника 

податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в 

установленому законодавством порядку права користування природними 

ресурсами, майном та майновими правами. Також  у п. 14.1.40. ст. 14 цього ж 

Кодексу визначений такий нематеріальний актив, як гудвіл (вартість ділової 

репутації) [20, с. 112]. 

Залежно від сфери виконання нематеріальні активи об’єднують у такі 

групи: 1) права користування майном; 2) права користування природними 

ресурсами; 3) права на об’єкти промислової власності (на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки тощо); 4) права на комерційні позначення (на 

торговельні марки, фірмові найменування); 5) авторське право і суміжні 

права; 6) інші нематеріальні активи [21, с. 16]. 

  Із наведеного вище випливає, що нематеріальними активами, які є 

предметом злочинів, передбачених ст. 368 КК України, можуть бути права: 

на комп'ютерне програмне забезпечення, патенти, авторські права, 

кінофільми, переліки клієнтів, іпотечне обслуговування, ліцензії на 

риболовлю, квоти на імпорт, франшизи, взаємовідносини з клієнтами чи 

постачальниками, лояльність клієнтів, частку ринку та маркетингові права 

тощо. Такий перелік нематеріальних активів викладено в ст. 9 цього ж 

Міжнародного стандарту. 

Аналізуючи поняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою, ми дійшли висновку, що 



20 

неможливо вчинити такі дії без особи, яка пропонує неправомірну вигоду, 

обіцяє чи надає її, – тобто без самої пропозиції, обіцянки або надання 

неправомірної вигоди. Однак у КК України передбачено дві статті за такі 

діяння – ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою) та ст. 369 (пропозиція, обіцянка 

або надання неправомірної вигоди службовій особі). Хоча діяння, 

передбачені ст. 368, неможливі без діянь, передбачених ст. 369 КК України. З 

огляду на зазначене зміст прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди включає в себе такі поняття, як: 1) прийняття 

пропозиції або обіцянки неправомірної вигоди службовою особою; 

2) одержання неправомірної вигоди службовою особою; 3) пропозиція 

неправомірної вигоди службовій особі; 4) обіцянка неправомірної вигоди 

службовій особі; 5) надання неправомірної вигоди службовій особі. 

Перші два поняття (прийняття пропозиції або обіцянки неправомірної 

вигоди та одержання неправомірної вигоди службовою особою) стосуються 

службової особи, яка погоджується на певні пропозиції, обіцянки за 

вчинення чи невчинення нею в інтересах того, хто обіцяє неправомірну 

вигоду, або в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої 

їй влади чи службового становища. А інші поняття, зокрема пропозиція, 

обіцянка та надання неправомірної вигоди службовій особі, стосуються 

особи, яка пропонує, обіцяє або надає неправомірну вигоду і в інтересах якої 

будуть здійснюватися будь-які дії з боку службової особи, якій 

запропоновано неправомірну вигоду. Незважаючи на те, що такі діяння 

кваліфікуються за двома різними статтями Кримінального кодексу України, 

вони дуже тісно переплітаються, і прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою не може відбуватися 

без особи, яка її пропонує. Тому розглянемо такі поняття детальніше. 

За своєю сутністю прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою свідчить про те, що особа згодна 

прийняти неправомірну вигоду особисто або ж відносно третьої особи. 
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Прийняття пропозиції або обіцянки неправомірної вигоди службовій особі 

означає погодження службовою особою на подальше одержання 

неправомірної вигоди за вчинення нею або утримання від певних дій в 

інтересах того, хто пропонує неправомірну вигоду, або в інтересах третьої 

особи з використанням наданої їй влади чи службового становища. Злочини, 

передбачені ст. 368 КК України, вважаються вчиненими незалежно від того, 

у якій формі прийнято пропозицію або обіцянку щодо одержання 

неправомірної вигоди : чи усно відбулася пропозиція, чи письмово.  

Поряд із цим такі вчені, як С.С.Чернявський, О. Ф.Вакуленко, 

О. М. Толочко та ін., прийняття пропозиції відрізняють від поняття 

прийняття обіцянки надати неправомірну вигоду. Так, під прийняттям 

обіцянки надати неправомірну вигоду вчені пропонують розуміти схвалення 

(сприйняття) службовою особою добровільно даного зобов’язання 

(завірення) на передачу або надання їй неправомірної вигоди за вчинення чи 

невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто обіцяє 

неправомірну вигоду, або в інтересах третьої особи будь-якої дії з 

використанням наданої їй влади  або службового становища. Ця форма є 

більш конкретизованою, оскільки передбачає коригування суми, форми або 

виду неправомірної вигоди, місця, часу, способів та адресатів її майбутнього 

одержання [12, с. 12]. 

Наступною складовою неправомірної вигоди є поняття одержання 

неправомірної вигоди службовою особою.  Одержання означає безпосереднє 

отримання службовою особою неправомірної вигоди для себе або 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 або службового становища. У 

такому разі  наявний факт передачі неправомірної вигоди службовій особі. 

Пропозиція неправомірної вигоди – це очевидне виявлення наміру 

здійснити винагороду всупереч установленому порядку. Крім того, такий 

намір має бути адресовано конкретній особі – суб’єкту злочину (службовій 
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особі). Водночас обіцянка неправомірної вигоди, на відміну від її пропозиції, 

є не лише вираженням готовності  надання неправомірної вигоди, а й 

завіренням в тому, що воно буде здійснене. Отже, пропозиція та обіцянка не 

є тотожними [12, с. 11 – 12]. Тобто пропозиція неправомірної вигоди – це 

намір надати неправомірну вигоду конкретній службовій особі за вчинення 

нею конкретних дій. А обіцянка неправомірної вигоди – це запевнення про 

готовність надати неправомірну вигоду, яке  може супроводжуватися 

домовленістю про час, місце та інші складові її передачі. 

Надання неправомірної вигоди службовій особі – це безпосереднє 

передання або надання такій особі неправомірної вигоди за вчинення чи не- 

вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує 

неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-яких дій з 

використанням наданої їй влади або службового становища. 

Розкриваючи зміст понять, з якими безпосередньо пов’язаний злочин, 

передбачений ст. 368 КК України, слід згадати про те, що в результаті 

досягнення певних домовленостей між особою, що пропонує неправомірну 

вигоду, та службовою особою, остання для виконання таких домовленостей 

використовує надану їй владу або службове становище. Із цього приводу 

антикорупційним законодавством встановлено не лише загальну заборону 

неправомірного використання службового становища, але й перелік форм 

неналежної поведінки. Так, службовим особам забороняється 

використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з 

метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, зокрема: 

1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними 

господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, 

пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг 

за державні кошти); 2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи; 

3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування або посадових осіб; 4) неправомірно надавати 
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перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, 

виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням 

(погодженням) висновків [22]. Наведений перелік не є вичерпним, однак 

фактично він охоплює всі основні види ситуацій, з якими можна зіткнутись 

на практиці, тобто охоплює майже всю злочинну діяльність, передбачену ст. 

368 КК України. 

Характеризуючи зацікавлених у такому злочині осіб, слід зазначити, 

що неправомірна вигода торкається інтересів як особи, що її пропонує, так і 

особи, якій пропонується неправомірна вигода (службової особи), а також 

третіх осіб. Так, третьою особою, в інтересах якої інша особа має вчинити 

певні дії з використанням наданої  їй влади  або службового становища, 

вважається будь-яка фізична або юридична особа. Наприклад, якщо службова 

особа давала згоду на те, щоб її родичі, близькі прийняли неправомірну 

вигоду, або була поінформована про надання їм матеріальних цінностей чи 

послуг матеріального характеру й не вжила заходів щодо їх повернення, то 

вчинене слід визнавати одержанням неправомірної вигоди [12, с. 15]. 

Наступним терміном, що стосується ст. 368 КК України, є службова 

особа, оскільки прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди здійснюється саме  такою особою. Розглянемо поняття 

й сутність цього терміна. 

Отже, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи  згідно 

зі спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади або 

місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних 

або комунальних підприємствах, в установах, організаціях посади, пов’язані 

з виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських 

функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким 

особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування, центральним органом державного управління зі 

спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою 
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підприємства, установи, організації, судом або законом [12, с. 15]. 

Досить влучне поняття службової особи прописане в 

Міжамериканській конвенції проти корупції (ст. 1). Так, «публічною 

посадовою особою», «державним службовцем» визнаються будь-які офіційні 

особи або службовці держави чи її органів, з урахуванням тих, хто був 

відібраний, призначений або обраний для проведення різної діяльності або 

здійснення функцій від імені держави або на службі у держави на будь-якому 

рівні її ієрархії [23, с. 103]. Звідси  випливає, що службова особа покликана 

виконувати функції держави. 

Відповідно до Кримінального кодексу України (ст. 368, 368-2, 369)  

службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, 

зазначені у п. 1 примітки до ст. 364 цього Кодексу, посади яких згідно з ч. 2 

ст. 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», 

судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у п. 3 примітки до 

цієї статті, керівники  та заступники керівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць [6, 

с. 191]. 

У свою чергу службовими особами, які займають особливо 

відповідальне становище, відповідно до  ст. 368, 368-2, 369 Кримінального 

кодексу України є: 

1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету 

Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, члени 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку, Антимонопольного комітету України, Голова Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна 

України, його перший заступник та заступники, члени Центральної виборчої 

комісії, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро України, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4050-17/paran61#n61
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Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники, 

Голова Конституційного Суду України, його заступники та судді 

Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, його 

перший заступник, заступники та судді Верховного Суду України, голови 

вищих спеціалізованих судів, їх заступники та судді вищих спеціалізованих 

судів, Голова Національного банку України, його перший заступник та 

заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його 

перший заступник та заступники, Постійний Представник Президента 

України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та 

заступники, радники та помічники Президента України, Голови Верховної 

Ради України, Прем’єр-міністра України; 

2) особи, посади яких згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну 

службу» належать до категорії «А»; 

3) особи, посади яких згідно зі ст. 14 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» віднесені до першої та другої категорії 

посад в органах місцевого самоврядування. 

У Законі України «Про запобігання корупції», на заміну терміна 

«злочин», з’являється термін «корупційне правопорушення». Тому 

одержання неправомірної вигоди можна вважати корупційним 

правопорушенням. Так, відповідно до ст. 1 згаданого закону корупційне 

правопорушення пропонується розглядати як діяння, що містить ознаки 

корупції, вчинене суб’єктами, на яких поширюється дія цього закону, за яке 

законом встановлено кримінальну, дисциплінарну або цивільно-правову 

відповідальність. 

Більш широко визначення сформульоване такими вченими, як 

С. М. Клімова, Т. В. Ковальова, М. О. Тучак. Під корупційним 

правопорушенням вони  пропонують розуміти протиправне, винне, умисне, 

що посягає на встановлений порядок управління, використання суб’єктом 

корупції наданих йому службових повноважень та пов’язаних із цим 

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran77#n77
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
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обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди суб’єкту корупції або 

на його вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю 

особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та 

пов’язаних із цим можливостей [24, с. 28]. На нашу думку, означене поняття 

дуже громіздке і не сприймається на слух, хоча й досить детально описує 

сутність корупційного правопорушення. Тому слід використовувати поняття, 

прописане в законі. Однак воно також недосконале, оскільки вказує на 

суб’єктів, на яких поширюється дія цього Закону, не пояснюючи, хто вони є. 

Дійсно, із наведених вище двох визначень корупційних правопорушень 

не зовсім зрозуміло, хто такі суб’єкти, на яких поширюється дія Закону 

України «Про запобігання корупції», тому розглянемо їх. Так, відповідно до 

ст. 3 розглядуваного закону виділено три групи суб’єктів, на яких 

поширюється його дія, – зокрема, це [1; 25, с. 47]: 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його 

Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-

прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші 

керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу 

Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки 

України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку 

України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини; б) народні депутати України, депутати 

місцевих рад, сільські, селищні, міські голови; в) державні службовці, 

посадові особи місцевого самоврядування; г) військові посадові особи 

Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України та інших утворених відповідно до законів військових 

формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби; ґ) судді 

Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, дисциплінарні 

інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи 
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секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої 

ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і 

присяжні (під час виконання ними цих функцій); д) особи рядового і 

начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, 

податкової поліції, особи начальницького складу органів та підрозділів 

цивільного захисту, Національного антикорупційного бюро України; е) 

посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, 

дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони 

природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та 

державної політики у сфері державної митної справи; є) члени Національного 

агентства з питань запобігання корупції; ж) члени Центральної виборчої 

комісії; з) поліцейські; 

2) особи, які для мети цього закону прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не 

зазначені в п. 1 частини першої цієї статті; б) особи, які не є державними 

службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають 

публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, 

арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, 

третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені 

законом); 

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у 

юридичних особах  приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують 

роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, 

установою, організацією, – у випадках, передбачених цим законом. 

Розглянуті вище поняття, будучи базовими в терміносистемі 
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антикорупційного законодавства України, становлять основну групу серед 

інших, прописаних у Законі України «Про запобігання корупції». 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою нерозривно пов'язане також із низкою інших термінів, 

визначених Законом України «Про запобігання корупції». Зокрема, це: 

антикорупційна експертиза, пряме підпорядкування, близькі особи, 

потенційний конфлікт інтересів, правопорушення, пов’язане з корупцією, 

приватний інтерес, реальний конфлікт інтересів, члени сім’ї. Коротко 

розглянемо їх. 

Новим терміном у законі стала антикорупційна експертиза, яку 

визначено як діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах 

нормативно-правових актів положень, які самостійно чи в поєднанні з 

іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або 

правопорушень, пов’язаних із корупцією [19, с. 180]. Мета, підстави, порядок 

і суб’єкти, що в ній задіяні, визначені  ст. 55 цього ж закону. 

Позитивним, на нашу думку, є той факт, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 

21 Закону України «Про запобігання корупції» громадські об’єднання, їх 

члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в 

діяльності щодо запобігання корупції мають право проводити, замовляти 

проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових 

актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами 

експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних 

органів інформацію про врахування поданих пропозицій. 

Досить доречною є поява в законі терміна «близькі особи», оскільки 

чіткий перелік таких осіб дозволяє  встановити причетність конкретної особи 

до конкретного правопорушення. Відповідно до ст. 27 законом  передбачене 

обмеження спільної роботи близьких осіб [1]. Так, близькі особи – це особи, 

які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права 

та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього закону (крім осіб, 

взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у 
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тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а 

також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, 

вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, 

баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, 

теща, свекор, свекруха, усиновлювач  чи усиновлений, опікун чи 

піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого 

суб’єкта. 

Близькі особи відповідають такому поняттю, як «члени сім’ї»:  це 

особи, які перебувають у шлюбі, а також їх діти, у тому числі повнолітні, 

батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які 

спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру 

сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у 

шлюбі. 

Наступним терміном, прописаним у Законі України «Про запобігання 

корупції», є правопорушення, пов’язане з корупцією. Під останнім слід 

розуміти діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим 

Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене суб’єктами, на яких 

поширюється дія цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, 

адміністративну, дисциплінарну чи цивільно-правову відповідальність. 

Новим терміном антикорупційного законодавства є «потенційний 

конфлікт інтересів», який у ст. 1 Закону «Про запобігання корупції» 

прописаний як наявність в особи приватного інтересу у сфері, в якій вона 

виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути 

на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення 

чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень [1]. 

Ознаки конфлікту інтересів виявляються в тому, що службова особа 

може: 1) утверджено приймати рішення, зайнявши позицію іншої сторони й 

ігноруючи позицію другої; 2) впливати на об’єктивність прийняття рішення, 

використовуючи недостовірні дані, перекручуючи факти, знищуючи чи 
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приховуючи документацію тощо; 3) вчиняти певні дії з корисливих мотивів 

(наприклад, створення пільгових умов господарювання для засновників, які є 

близькими особами службовця); 4) не вчиняти певні дії (наприклад, зволікати 

з прийняттям певного рішення або відмовлятися його прийняти тощо) [21, 

с. 14]. 

Подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за 

ціною, нижчою за мінімальну ринкову. Із цього визначення  бачимо, що все 

перелічене тут входить до складу предмета неправомірної вигоди, тому 

можливо стверджувати, що предметом неправомірної вигоди є подарунок. 

Вчинення злочинів, передбачених ст. 368 КК України, неможливе без 

приватного інтересу, під яким слід розуміти будь-який майновий чи 

немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, 

дружніми або іншими позаслужбовими стосунками з фізичними  або 

юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством 

або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях. 

Забезпечення одержання неправомірної вигоди відбувається через 

використання службовою особою владних повноважень і нерідко через 

пряме підпорядкування, тобто відносини прямої організаційної або правової 

залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення 

питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, 

дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх 

виконанням [1, с. 2056]. 

Розглянувши сучасний стан та ступінь наукової розробки поняття 

«одержання неправомірної вигоди службовою особою», ми дійшли висновку, 

що його сутність розкривається завдяки низці понять, які є його частиною 

або тісно пов’язані з ним. Ці поняття становлять своєрідний термінологічний 

апарат антикорупційного законодавства, який для зручності сприйняття ми 

поділили на дві групи:  

1) базові поняття (це корупція, корупційне правопорушення, прийняття 
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пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, неправомірна 

вигода, службова особа, треті особи);  

2) похідні від базових понять (це антикорупційна експертиза, пряме 

підпорядкування, близькі особи, потенційний конфлікт інтересів, 

правопорушення, пов’язане з корупцією, приватний інтерес, реальний 

конфлікт інтересів, члени сім’ї).  
Отже, розгляд та аналіз у   підрозділі дисертації поняття неправомірної 

вигоди та низки інших термінів, що становлять термінологічний апарат 

антикорупційного законодавства України, дозволили систематизувати їх за 

двома групами, зокрема базові поняття та похідні від них. Введення нових 

понять та чітке їх формулювання є спробою врегулювати діяльність 

правоохоронних органів щодо боротьби з корупцією. На нашу думку, 

володіння чітко визначеною термінологією, що відповідає вимогам сучасної 

антикорупційної політики держави, сприяє формуванню уявлення про таке 

антисуспільне явище і тому дає підстави правильно кваліфікувати певне 

антисуспільне діяння, визначити предмет посягання, класифікувати 

злочинних осіб, встановити іншу важливу інформацію, що прямо впливає на 

ефективність розслідування такої категорії злочинів. Поняття неправомірної 

вигоди за своєю суттю охоплює всі складові корупційної діяльності, чітко 

розкриває зміст таких дій, що, у свою чергу, має конкретизувати таке 

антисуспільне явище і сприяти розслідуванню злочинів такого роду. 

 

 

1.2. Нормативно-правові акти, що становлять зміст сучасного 

антикорупційного законодавства України 

 

Одним із пріоритетів для сучасного українського суспільства на етапі 

розвитку держави є вирішення проблем, пов’язаних із корупцією. За 

статистичними даними Міністерства внутрішніх справ України, за 2014 рік 

було виявлено 11987 злочинів у сфері службової діяльності та професійної 
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діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, із них 1267 злочинів, 

передбачених ст. 368, 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання 

неправомірної вигоди службовій особі та прийняття останніх службовою 

особою), що становить 10,57 % загальної кількості зареєстрованих. У свою 

чергу за 2015 рік було виявлено 10772 злочини в цій сфері, із них 796 –   

передбачених  ст. 368, 369 КК України, що становить 7,4 %  загальної 

кількості зареєстрованих [26; 27]. 

Такий високий показник злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 

пояснюється відсутністю дієвих форм у сфері протидії корупції та 

неефективною діяльністю органів правопорядку щодо виявлення 

корупційних правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності 

[25, c. 4]. Взяти хоча б той факт, що неналежно виконується прийнятий 

основний документ в антикорупційній сфері  –  Національна антикорупційна 

стратегія на 2011 – 2015 роки. Це пов’язано з відсутністю, усупереч 

міжнародному досвіду, чітких індикаторів стану та ефективності виконання 

такої стратегії; крім того, не встановлено, яким чином має виконуватися 

відповідна робота Національним антикорупційним комітетом та в який 

спосіб має залучатися до цих процесів громадськість [25, c. 5]. 

Нагадаємо, що вже в 2002 р. (21 листопада) було прийнято Закон 

України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу», відповідно 

до якого в Україні розпочалася поетапна діяльність щодо прийняття 

нормативно-правових актів, розроблених  з урахуванням законодавства 

Євросоюзу [28, с. 12].  Разом із цим 18 березня 2004 р.  прийнято було Закон 

України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу», яким  визначено механізм 

досягнення Україною відповідності третьому Копенгагенському та 

Мадридському критеріям набуття членства в Європейському Союзі. Цей 

механізм  пердбачає адаптацію законодавства, утворення відповідних 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1629-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/1629-15
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інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного 

правотворення та правозастосування. Метою адаптації  законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу є досягнення відповідності 

правової системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що 

висуваються Європейським Союзом (далі – ЄС) до держав, які мають намір 

вступити до нього [29, с. 367]. Це мав би бути дієвий крок на шляху до 

організації антикорупційної політики держави, оскільки в країнах Євросоюзу 

питання боротьби з корупцією не є настільки гострим, як в Україні.  

На жаль, процес реформування системи запобігання та протидії 

корупції розпочався лише в 2011 р., коли Президентом України було 

створено Національний антикорупційний комітет і прийнято низку 

законодавчих актів, серед яких ключовим став Закон України «Про засади 

запобігання і протидії корупції». У практичній площині основні напрями 

державної антикорупційної політики закріплені в Національній 

антикорупційній стратегії на 2011 – 2015 роки, схваленій Указом Президента 

України від 21 жовтня 2011 р. № 1001. Форми та методи реалізації Стратегії 

визначені в Державній програмі щодо запобігання і протидії корупції на 

вказаний період, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 

28 листопада 2011 р. № 1240 [22]. Як нам уже довелося спостерігати, такі дії  

виявилися марними –  через відсутність реальних та дієвих інструментів 

протидії корупції, одним з яких вважається відповідальність за корупційні 

діяння. З огляду на невдалий досвід було внесено певні  зміни до 

Кримінального кодексу України, якими чітко визначено склади злочинів у 

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

публічних послуг, а також адміністративних корупційних правопорушень. 

Недоліків у проведенні такої реформи було багато, однак усі вони 

виправлялися часом – вносилися відповідні зміни до нормативно-правових 

актів, а це є головний важіль боротьби з корупцією. 

На сьогодні в Україні зроблено спроби реформування системи 

запобігання та протидії корупції: створено систему антикорупційного 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1240-2011-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1240-2011-%D0%BF/paran11#n11
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законодавства,  яке охоплює всі сфери суспільного життя і складається з 

різних видів нормативно-правових актів. Низку нормативно-правових актів 

замінено на нові, які охоплюють умови сьогодення, орієнтовані на 

європейський рівень та враховують сучасний стан розвитку українського 

суспільства. Отже,  у цьому підрозділі  дисертації зосередимо увагу на 

розгляді та аналізі таких документів. 

 Умови, передбачені реформою, у своїй сукупності спрямовані на 

перевиховання суспільства і особливо – на формування доброчесної 

поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, яка для цих осіб має стати нормою. 

Розгляд та систематизація сучасних нормативно-правових актів, що 

регулюють систему запобігання та протидії корупції, дозволили  поділити їх 

на дві  групи: 1) національне законодавство: головні нормативно-правові 

документи ( весь документ стосується проблеми протидії корупції) та 

додаткові ( певна частина документа присвячена проблемі протидії корупції); 

2) міжнародне законодавство. 

Аналіз законодавства України створив підстави стверджувати, що 

національне законодавство складається з таких основних нормативно-

правових документів, що регулюють систему запобігання та протидії 

корупції, як: 1) Закон України «Про засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки» від 

14.10.2014 р. № 1699–VII; 2) Закон України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 р. № 1700-VII; 3) Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів 

юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 р. № 1701-VII; 4) Закон 

України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 

р. № 1698-VII [30, с. 89]. 

Національне законодавство складається з таких додаткових (похідних) 

нормативно-правових документів, що регулюють систему запобігання та 

протидії корупції, як: 1) Конституція України від 28.06.1996 р. [31]; 
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2) Кримінальний кодекс України від 05.04. 2001 р. [6]; 3) Кодекс України про 

адміністративні правопорушення [32, с. 1122]; 4) Закон України про 

державну службу [33, с. 43]; 5) Указ Президента України від 25.01.2012 р. № 

33 «Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, 

які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування» [34]; 6) Загальні правила поведінки 

державного службовця, затверджені наказом Головного управління 

державної служби України від 04.08.2010 р. № 214 [35]; 7) Методологія 

проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових 

актів, затверджена наказом Міністерства юстиції від 23 червня 2010 р. № 

1380/5» [36]; 8) Постанова Кабінету міністрів України від 04.09.2013 р. 

№ 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» [37]; 9) Кодекс 

поведінки працівників, до функціональних обов'язків яких належать 

оформлення та видача документів, що посвідчують особу, затверджений 

14.06.2011 р. [38] тощо. 

Ми не будемо зупинятися на кожному з них, оскільки всі вони 

спрямовані на діяльність щодо запобігання та протидії корупції в Україні. 

Однак, на нашу думку, слід  зауважити, що до першочергових заходів щодо 

запобігання та протидії отриманню неправомірної вигоди службовою особою 

належать такі [39, с. 65]: 1) в апараті МВС створено Управління запобігання 

корупції та проведення люстрації; 2) у Департаменті захисту економіки 

Національної поліції проведено навчання співробітників; 3) видано 

Інформаційний лист «Про перелік суб’єктів декларування системи МВС, які 

зобов’язані подавати декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру в 2016 році»; 4) видано Інформаційний лист «По 

розроблення закладами, установами та підприємствами, що належать до 

сфери управління МВС, антикорупційних програм на 2016 рік». Коротко 

охарактеризуємо такі заходи. 

  1. Так, з метою забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і 

протидії корупції , контролю  за їх реалізацією в Міністерстві внутрішніх 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/33/2012
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/33/2012
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1089-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1089-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1380323-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1380323-10
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справ України, територіальних органах, закладах, установах і на 

підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства, в апараті 

МВС створено Управління запобігання корупції та проведення люстрації, яке 

є уповноваженим підрозділом апарату МВС з питань запобігання та 

виявлення корупції. Наказом МВС від 22.12.2015 р. № 1613 затверджено 

Положення про Управління запобігання корупції та проведення люстрації. 

До основних завдань Управління належать: 1) здійснення заходів щодо 

запобігання і протидії корупції, контроль за їх реалізацією в апараті МВС, 

територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать 

до сфери управління МВС; 2) проведення перевірок достовірності відомостей 

про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення 

влади» в діяльності апарату МВС, а також за дорученням Міністра 

внутрішніх справ проведення таких перевірок в Національній поліції, 

Головному органі військового управління Національної гвардії України, 

Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній службі з 

надзвичайних ситуацій, Державній міграційній службі, діяльність яких 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

внутрішніх справ (далі – ЦОВВ); 3) проведення спеціальних перевірок 

стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з підвищеним корупційним 

ризиком, порядок проведення яких визначено Законом України «Про 

запобігання корупції» в апараті МВС та за дорученням Міністра ВС 

проведення таких перевірок в ЦОВВ; 4) контроль за організацією, 

здійсненням в апараті МВС заходів, спрямованих на забезпечення виконання 

вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», 

та за дорученням Міністра ВС здійснення таких заходів в ЦОВВ; 

5) координація роботи територіальних органів, закладів, установ і 

підприємств, що належать до сфери управління МВС, щодо здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупції [40]. 

2. Управлінням запобігання корупції та проведення люстрації МВС у 

Департаменті захисту економіки Національної поліції України 6 лютого 2016 
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р. проведено навчання щодо заповнення співробітниками Департаменту та 

його територіальних управлінь декларації про майно, доходи, витрати та 

зобов’язання фінансового характеру в 2016 році. Увагу учасників заходу  

було зосереджено також на питанні дотримання вимог антикорупційного 

законодавства, зокрема в частині запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів. 

3. Відповідно до Інформаційного листа «Про перелік суб’єктів 

декларування системи МВС, які зобов’язані подавати декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в 2016 році»  

конкретизовано суб’єктів декларування системи МВС України, зокрема  

наведено перелік посад працівників системи МВС, які належать до суб’єктів 

декларування (апарат МВС, Головний центр з надання сервісних послуг 

МВС та територіальні центри з надання сервісних послуг, заклади, установи 

та підприємства, що належать до сфери управління МВС, Національна 

гвардія України; центральні органи виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

внутрішніх справ (далі – ЦОВВ); підприємства,установи та організації,  що 

належать до сфери управління ЦОВВ) [40].  

Позитивним є виокремлення з усього числа суб’єктів декларування 

системи МВС службових осіб. Для встановлення, чи є особа службовою, слід 

звертатися до примітки ст. 364 КК України та постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 «Про судову практику у 

справах про хабарництво» [40]. 

4. Відповідно до Інформаційного листа «Про розроблення закладами, 

установами та підприємствами, що належать до сфери управління МВС, 

антикорупційних програм на 2016 рік» юридичні особи МВС мають 

розробити власні  антикорупційні програми на основі антикорупційного 

законодавства України. Антикорупційна програма юридичної особи – це 

комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та 

запобігання корупції в діяльності юридичної особи [40]. 
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Ураховуючи такий потужний комплекс заходів щодо запобіганні та 

протидії корупції, маємо надію, що дійсно будуть застосовані  дієві, 

всеосяжні важелі у справі виявлення та запобігання одержанню 

неправомірної вигоди службовою особою. 

До міжнародного законодавства, що регулює систему запобігання та 

протидії корупції в Україні, належать такі нормативно-правові документи: 

1) Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18 

жовтня 2006 р. № 251-V); 2) Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з 

корупцією (ратифікована Законом України від 16 березня 2005 р. № 2476-IV); 

3) Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з 

корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 р. № 252-V); 

4) Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про 

боротьбу з корупцією (ратифікований Законом України від 18 жовтня 2006 р. 

№ 253-V). 

Із наведеного вище переліку видно, що Україна  відповідально 

поставилася до вирішення проблем запобігання та протидії корупції. Дійсно, 

починаючи з 2011 р. було створено та прийнято ряд законів, постанов, указів, 

затверджено наказів, а також ратифіковано низку міжнародних нормативно-

правових актів, які у своїй сукупності мають стати міцним підґрунтям у 

справі запобігання та протидії корупції. Розглянемо основні з них. 

Про відсутність дієвих реформ у сфері протидії корупції та   

неефективну діяльністю органів правопорядку щодо виявлення корупційних 

правопорушень та притягнення винуватців до відповідальності свідчить 

незадовільне виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо 

запровадження антикорупційних стандартів: із 25 рекомендацій Групи 

держав проти корупції (GRECO), наданих за результатами першого та 

другого раундів оцінки, лише 13 рекомендацій виконано, незважаючи на 

шість років роботи і три раунди оцінювання прогресу, а з 16 рекомендацій, 

наданих за результатами третього раунду, виконано лише три. Ключові 

рекомендації Групи держав проти корупції (GRECO) та Євросоюзу щодо 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/251-16
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створення антикорупційних інституцій, проведення реформ прокуратури, 

державної служби, створення систем контролю щодо запобігання конфлікту 

інтересів та доброчесності  посадовців залишилися невиконаними. Також не 

виконано Національну антикорупційну стратегію на 2011 – 2015 роки – 

основний програмний документ в антикорупційній сфері [41].  

 З урахуванням такого незадовільного стану 14 жовтня 2014 р. було 

ухвалено новий стратегічний документ, який визначив першочергові заходи 

із запобігання та протидії корупції. Ці заходи створили основу для 

подальшого проведення реформи в системі запобігання та протидії корупції. 

Так, Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 –2017 роки» є  основою для 

подальшої антикорупційної реформи, він спрямований на успішну реалізацію 

Антикорупційної стратегії, завдяки чому має підвищитися рівень довіри 

населення до влади, рівень іноземних інвестицій в економіку держави. Цей 

закон складається з  розділів,  що розглядають таке: загальні положення, 

формування та реалізація державної антикорупційної політики, запобігання 

корупції в різних сферах діяльності органів державної влади, покарання за 

корупцію, формування негативного ставлення до корупції, оцінка результатів  

і механізм реалізації антикорупційної стратегії. 

Антикорупційна стратегія визначає головні напрями антикорупційної 

політики в Україні, а це дасть змогу конкретизувати всіх її суб’єктів та 

ефективно впроваджувати заплановані дії, які мають бути скоординовані 

відповідно до їх належності до правоохоронних та інших державних органів. 

Стратегією передбачені індикатори прогресу реалізації державної програми, 

що  дозволить відстежувати ефективність дій кожного з учасників. Їх 

діяльність може бути перевірена уповноваженими на це суб’єктами, а також, 

через створений моніторинговий координаційний механізм, Національною 

радою з питань антикорупційної політики [42]. 

Позитивним є передбачене залучення представників громадськості та 

бізнесу для імплементації положень стратегії, а також здійснення 
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громадського контролю за діяльністю новостворених антикорупційних 

органів. Відповідно до цього в Національному антикорупційному бюро 

створюється Рада громадського контролю, уповноважена контролювати 

діяльність бюро щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування 

корупційних правопорушень. 

Створення Національного антикорупційного бюро є дієвим кроком у 

запобіганні корупційним проявам в Україні. Позитивним, на нашу думку, є 

також забезпечення контролю за його діяльністю, оскільки це стимулює його 

працівників до активної, якісної антикорупційної діяльності. Поряд із цим 

було створено Національну раду з питань антикорупційної політики, яка є 

консультативно-дорадчим органом при Президентові України. 

Як бачимо, в Україні сформовано нову прогресивну систему 

антикорупційного законодавства, до якого імплементовано практично всі 

рекомендації в рамках GRECO, VLAR, OECD. Так, у напрямі 

антикорупційної політики передбачені: механізми періодичної оцінки та 

аналізу проблем корупції; правила та процедури формування, координації, 

моніторингу, оцінки та звітування щодо імплементації політики. У напрямі 

запобігання корупції  врегульовано конфлікт інтересів та етичні стандарти; 

передбачено правове забезпечення моніторингу способу життя та перевірку 

доброчесності відповідних суб’єктів; передбачено запровадження інституту 

та захисту викривачів корупції тощо. У напрямі посилення контролю та 

покарання за вчинення корупційних правопорушень створено Національне 

антикорупційне бюро; посилено відповідальність за окремі види корупційних 

правопорушень та створено нові антикорупційні норми; розширено перелік 

корупційних злочинів та розроблено нові інструменти щодо протидії 

корупції [42]. 

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII 

– це основний нормативний акт, що регулює антикорупційну політику в 

Україні.  Він визначає правові та організаційні засади функціонування 

системи запобігання корупції в Україні, зміст і порядок застосування 
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превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків 

корупційних правопорушень. Такий закон складається з таких положень: 

загальні положення, національне агентство з питань запобігання корупції, 

формування та реалізація антикорупційної політики, запобігання 

корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушеннями, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, правила етичної поведінки, фінансовий 

контроль, захист викривачів, інші механізми запобігання та протидії 

корупції, запобігання корупції в діяльності юридичних осіб, відповідальність 

за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх 

наслідків, міжнародна співпраця та прикінцеві положення. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та 

публічних діячів» від 14.10.2014 р. № 1701-VII внесено зміни до таких 

законодавчих актів, як  Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, Господарський кодекс, Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», Закон України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

[43]. 

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 

14.10.2014 р. № 1698-VII визначає правові основи організації й діяльності 

Національного антикорупційного бюро України; він містить загальні 

положення та прикінцеві положення [44].  

Позитивним, на наш погляд, є те, що в Україні створено орган  з 

боротьби з корупцією – Національне антикорупційне бюро України. Воно є 

новим, незалежним, сучасним державним правоохоронним органом, на який 

покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та 

розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а 

також запобігання вчиненню нових. Головним завданням бюро є протидія 

кримінальним корупційним правопорушенням, що вчинюються вищими 

посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 
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місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. 

Новелою цього Закону і позитивною рисою є передбачена конкурсна основа 

відбору та призначення Директора Національного бюро. 

Тепер охарактеризуємо додаткові (похідні) нормативно-правові 

документи, що регулюють систему запобігання та протидії корупції. Вони 

дуже важливі з огляду на те, що супроводжують основні Закони, 

доповнюють їх, допомагають реалізувати передбачені ними норми, а також 

виконують багато інших важливих функцій, спрямованих на запобігання та 

протидію корупції в Україні. 

Поряд із нормативно-правовими документами України антикорупційна 

діяльність регулюється й низкою міжнародних документів. Так, до 

міжнародного законодавства, що регулює систему запобігання та протидії 

корупції в Україні, належать такі нормативно-правові документи:  

1) Конвенція ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована 

Законом України від 18 жовтня 2006 р. № 251-V);  2) Цивільна конвенція 

Ради Європи про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 р. 

(ратифікована Законом України від 16 березня 2005 р. № 2476-IV); 

3) Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з 

корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 р. № 252-V); 

4) Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про 

боротьбу з корупцією (ратифікований Законом України від 18 жовтня 2006 р. 

№ 253-V) [45, с. 156 – 159]. 

Центральним у системі міжнародно-правових документів, що 

регулюють антикорупційну діяльність в Україні, є Конвенція Організації 

Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована 

Законом України від 18 жовтня 2006 р. № 251-V) [11]. Важливість і 

необхідність виконання такого документа насамперед  пов’язана із 

зобов’язаннями України перед Євросоюзом, а також з орієнтиром на 

сприйняття дієвого й ефективного досвіду країн світу щодо запобігання та 

протидії корупції.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/251-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_102
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_102
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2476-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_101
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_101
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/252-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_172
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_172
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/253-16
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На жаль, доводиться визнати той  факт, що з 2003 р. в Україні ситуація 

щодо антикорупційної діяльності майже не змінилася. Це випливає   

насамперед із розглядуваної Конвенції. Виходить, що держави – члени 

Конвенції на момент її підписання (2003 р.) були стурбовані серйозністю 

породжуваних корупцією проблем і загроз для стабільності й безпеки 

суспільства, зв'язками між корупцією та іншими формами злочинності 

(зокрема, організованою злочинністю й економічною злочинністю, у тому 

числі відмиванням коштів), випадками корупції, пов'язаними з великими 

обсягами активів, які можуть становити  значну частку ресурсів держави та 

створювати загрозу політичній стабільності й сталому її розвиткові з огляду 

на те, що корупція перетворюється на транснаціональне явище,  впливає на 

суспільства й економіки всіх країн [11]. Станом на 2014 рік усе залишається 

також без змін, підтвердженням цьому є організація заходів щодо проведення 

антикорупційної реформи в Україні. Мабуть, проблема полягає в тому, що 

наша держава не мала наміру виконувати вимоги такого міжнародного 

документа,  а  світова практика боротьби зі злочинністю доводить, що лише 

всеосяжний та комплексний підхід зумовлює ефективність досягнення 

поставленої мети.  

Конвенція є своєрідним жестом міжнародної допомоги, оскільки 

запобігання  корупції  та  її викорінення – це обов'язок усіх держав світу, і  

для забезпечення ефективності своїх зусиль у цій галузі вони мають 

співпрацювати одна з одною за підтримки й участі окремих осіб і груп, які не 

належать до державного сектора, таких як громадянське суспільство, 

неурядові організації та організації, що функціонують на базі громад [11]. 

Відповідно до п. 1 ст. 5 Конвенції України, основоположних принципів 

своєї   правової системи наша держава має розробити та здійснити   

ефективну, скоординовану політику протидії корупції, яка сприятиме участі в 

цьому процесі суспільства і відображатиме принципи правопорядку, 

належного управління державними справами й державним майном, чесності 

й непідкупності, прозорості  та  відповідальності. 
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 Вважаємо, що саме вимоги п. 1 ст. 5 Конвенції і виконуються наразі 

Україною:  14 жовтня 2014 р. прийнято пакет антикорупційних нормативно-

правових документів, згідно з яким здійснюється  антикорупційна реформа за 

участю громадськості та міжнародних неурядових організацій. Така 

сукупність правильно сформованих документів дозволяє охопити всі ключові 

моменти щодо запобігання та протидії корупції в Україні. 

У протидії корупції слід зазначити й таке прогресивне зрушення, що 

безпосередньо стосується нашого дисертаційного дослідження: це 

передбачене   Конвенцією зобов’язання України вжити законодавчих та 

інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання кримінально 

караниими  діянь, пов’язаних із підкупом національних державних посадових 

осіб. Дійсно, Україна виконала таке зобов’язання і внесла зміни до 

Кримінального кодексу України, створивши  ряд статей із цього приводу, 

зокрема  ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою) та 369 (пропозиція, обіцянка або 

надання неправомірної вигоди службовій особі) [46, с. 170 – 174]. 

Конвенцією передбачено зобов’язання вжиття заходів щодо виявлення 

й повернення майна та доходів, здобутих злочинним шляхом, механізми 

вилучення майна шляхом міжнародної співпраці в питаннях конфіскації. 

Не менш важливою є передбачена Конвенцією аналітична робота: 

мається на увазі збір та аналіз інформації щодо корупційних діянь та обмін 

такою інформацією з державами-учасницями. Дійсно, вивчення та 

систематизація статистичних даних, аналітичних знань щодо корупції  

дозволять сформувати уявлення  щодо стану корупції в Україні та 

сприятимуть розробці ефективних, всеосяжних і дієвих засобів із протидії їй. 

Цікавим є передбачене  Конвенцією скликання раз на рік конференції 

всіх держав-учасниць, оскільки такий захід спрямований на розширення 

можливостей кожної з них і насамперед, з нашого  погляду, на здійснення 

нагляду за виконанням положень Конвенції.  З огляду на те, що Україна 

доволі тривалий час мала, і досі має, проблеми із запобігання та протидії 
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корупції,  такі міжнародні заходи, як контроль, є вкрай необхідними. Це 

стосується   обговорення видів діяльності, що здійснюються з метою 

запобігання та протидії корупції, та самої процедури, методів роботи тощо.  

Як бачимо, Конвенція спрямована на виконання основоположних 

принципів внутрішнього права, а також заходів, які можуть бути 

необхідними для посилення прозорості в державному управлінні, у тому 

числі стосовно їх  організації та функціонування, а також процесів прийняття 

рішень.  

Наступним міжнародним документом, що регулює антикорупційну 

політику в Україні, є Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з 

корупцією від 04.11.1999 р. (ратифікована Законом України від 16.03. 2005 р. 

№ 2476-IV). Відповідно до  цього документа одним із важелів у запобіганні 

та протидії корупції є цивільне право в частині надання особам, яким 

заподіяно шкоду, можливості отримати справедливу компенсацію [4]. 

Документ цілком спрямований на зобов’язання України врегулювати 

національне законодавство щодо порядку та умов відшкодування шкоди, 

завданої корупційними діями. 

Ефективною, на наш погляд, є передбачена Конвенцією міжнародна 

співпраця з питань, що стосуються цивільного провадження у справах про 

корупцію, і особливо – вручення документів, збирання доказів в інших 

країнах, визнання та виконання рішень судових органів іноземних країн і 

судових витрат згідно з положеннями відповідних міжнародних документів 

про міжнародну співпрацю в цивільних і комерційних справах, стороною  

яких є Україна, а також згідно з нашим внутрішнім законодавством.  

Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ETS 

173) (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 р. № 252-V) 

визначає необхідність здійснювати державами-учасницями в невідкладному 

порядку спільну кримінальну політику, спрямовану на захист суспільства від 

корупції, включаючи ухвалення відповідних нормативно-правових актів і 

вжиття превентивних заходів, оскільки ефективна боротьба з корупцією 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_102
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вимагає розширення, активізації та поліпшення міжнародної співпраці в 

кримінальних провадженнях [47]. 

 Конвенцією  передбачено заходи, які мають бути вжиті на 

національному рівні щодо запобігання та попередження корупції. Зокрема, 

цей документ пропонує визнати злочинами такі діяння: дача та одержання 

хабара національними державними посадовими особами (ст. 2, 3), а 

враховуючи ці дві статті, – також і інші злочини, такі як: хабарництво членів 

національних представницьких органів та іноземних державних посадових 

осіб, хабарництво членів іноземних представницьких органів, дача та 

одержання хабара в приватному секторі, хабарництво посадових осіб 

міжнародних організацій, хабарництво членів міжнародних парламентських 

асамблей, хабарництво суддів і посадових осіб міжнародних судів, 

зловживання впливом, відмивання доходів, отриманих від злочинів,  

пов'язаних із корупцією, а також фінансові злочини [47]. 

 Нагадаємо, що в законодавстві України, зокрема в Законі України від 

18.04.2013 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

приведення національного законодавства у відповідність зі стандартами 

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» термін «хабар» було 

замінено на «неправомірну вигоду». Але оскільки ми цитуємо міжнародний 

документ – Конвенцію, то застосовуємо терміни, що в ній вживані.   

Позитивним є зобов’язання запровадити стосовно перерахованих вище 

злочинів ефективні, адекватні та стримуючі санкції й заходи, включаючи, у 

разі вчинення таких злочинів фізичними особами, позбавлення волі із 

подальшою можливістю екстрадиції, для юридичних осіб – кримінальні або 

некримінальні санкції та заходи, включаючи штрафи, а також вжити таких 

законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для 

забезпечення можливості конфіскації чи в інший спосіб вилучення засобів 

вчинення кримінальних злочинів і доходів, отриманих від кримінальних 

злочинів, або власності, вартість якої відповідає таким доходам. 

Як і в усіх розглянутих нами попередніх документах, у цій Конвенції 
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передбачена співпраця між органами державної влади, посадовими особами 

із дотриманням національного законодавства, із тими національними 

органами, які відповідають за розслідування та переслідування кримінальних 

злочинів, а також міжнародна співпраця в питаннях розслідування й 

переслідування кримінальних злочинів та екстрадиції. 

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про 

боротьбу з корупцією (ратифікований Законом України від 18 жовтня 2006 р. 

№ 253-V) (далі – Протокол) був підписаний як доповнення до Кримінальної 

конвенції про боротьбу з корупцією з метою запобігання та протидії корупції 

[48, с. 498]. Даний документ стосується також урегулювання національного 

законодавства щодо запобігання та протидії корупції, однак навколо іншої 

категорії осіб – арбітрів, національних та іноземних присяжних засідателів. 

Тобто перелік корупційних злочинів стосується арбітрів: це, наприклад, дача 

(одержання) хабара національним арбітрам (ст. 2, 3 Протоколу), хабарництво 

національних (іноземних) присяжних засідателів (ст. 5, 6 Протоколу). 

 Передбачається, що Україна має вжити таких законодавчих та інших 

заходів, які можуть бути необхідними для встановлення в законодавстві 

кримінальної відповідальності за умисне  вимагання або одержання арбітром, 

який здійснює свої функції відповідно до арбітражного законодавства,  прямо 

чи опосередковано будь-якої неправомірної  переваги  для себе особисто або 

для інших осіб, або прийняття пропозиції чи обіцянки надання такої переваги    

з метою виконання чи невиконання ним своїх функцій. 

З метою ліквідації будь-яких неточностей або непорозумінь у 

Протоколі  наведено визначення основних термінів, стосовно яких і 

складений  цей документ. Так, відповідно до ст. 1 Протоколу арбітр – це 

особа, яку в силу арбітражної угоди запрошено винести рішення, яке має 

обов'язкову юридичну силу, у спорі, переданому їй сторонами такої угоди. У 

свою чергу арбітражна угода – це угода, визнана національним 

законодавством, за якою сторони погоджуються передати спір для винесення 

рішення арбітром. Разом із цим Протоколом прописане  поняття присяжного 
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засідателя, під яким пропонується розуміти особу, яка діє як член 

колегіального органу, що має визначити вину обвинувачуваної особи в ході 

судового процесу. У випадку судового переслідування іноземного арбітра 

або присяжного засідателя держава обвинувачення може застосовувати 

визначення арбітра або присяжного засідателя лише в тій мірі, у якій це 

визначення сумісне із її національним законодавством [48]. 

У  розглянутих в підрозділі міжнародних документах  чітко 

простежується  прагнення до міжнародної спіпраці між державами-

учасницями, які їх уклали, і Україна не є виключенням. Така співпраця 

спрямована на підвищення ефективності запобігання й протидії корупції, на 

активізацію та покращення міжнародної  співпраці при розслідуванні та 

кримінальному переслідуванні за корупційні злочини. Ці взаємовідносини 

можуть мати такі форми, як:  здійснення правової допомоги щодо обробки 

запитів, які надходять від органів, що мають право розслідувати чи 

переслідувати за корупційні злочини; екстрадиція; надання інформації за 

власною ініціативою; передача кримінального провадження; проведення 

спільних розслідувань; використання спеціальних методів розслідування. 

Вбачається, що такі прописані в розглянутих документах зобов’язання 

нададуть дієвості  реальному  механізму запобігання та протидії корупції в 

Україні.  

Викладені в підрозділі стислий зміст та сутність міжнародних 

нормативно-правових документів роблять вагомий внесок у діяльність 

антикорупційної політики держави, однак таким документам мають 

відповідати і Закони України. Дієвість та ефективність останніх 

безпосередньо пов’язана з наявністю адміністративних нормативно-правових 

актів,  якими  встановлено і конкретизовано порядок застосування законів. 

Тому першочерговим заходом і насправді дієвим механізмом запобігання та 

протидії корупції буде врегулювання законодавства України відповідно до 

міжнародно-правових документів, належне  їх виконання. Одним із 

прикладів такого врегулювання є прийняття Закону України «Про 
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запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Крім того,виникає 

необхідність удосконалення стратегії протидії корупції, зокрема шляхом 

нормативного врегулювання алгоритму дій щодо здійснення першочергових 

та наступних заходів із запобігання та протидії корупції. 

 

 

1.3. Криміналістична характеристика прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою  

 

Одним із найдієвіших важелів боротьби з корупцією є вивчення 

криміналістичної характеристики, елементи якої за своєю суттю 

відображають механізм та причини вчинення такої категорії злочинів. 

Питання криміналістичної характеристики досліджували вчені різних 

періодів розвитку нашої держави. Слід виокремити групу вчених, які у своїх 

працях довели наукову цінність та практичну обґрунтованість 

криміналістичної характеристики в методиці розслідування злочинів. Це такі 

вчені, як Р. С. Бєлкін, В. К. Гавло, Г. А. Густов, А. А. Ейсман, 

О. Н. Колісниченко, В. О. Коновалова, Г. А. Матусовський, М. О. Селіванов, 

М. П. Яблоков та ін.[49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56]. Серед учених сучасного 

періоду розвитку криміналістики, які вивчали питання криміналістичної 

характеристики злочинів різної спрямованості, слід назвати таких, як  

А. Ф. Волобуєв, О. Є. Користін, В. С. Кузьмічов, Р. Л. Степанюк, 

С. С. Чернявський, В. Ю. Шепітько та ін. 

Розглядаючи питання сутності криміналістичної характеристики 

корупційних діянь, неможливо  залишити  осторонь  перші згадки про неї. 

Така наукова категорія, як «криміналістична характеристика», уперше була 

запропонована  О. Н. Колесніченком в 1967 р. Учений запропонував 

визначення криміналістичної характеристики, згідно з яким такою слід  

вважати систему відомостей про криміналістично значимі ознаки злочинів 

конкретного виду, яка відображає закономірні зв’язки між ними і служить 
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побудові та перевірці слідчих версій для вирішення основних завдань 

розслідування [57, с. 30].  

На думку І. Ф. Герасимова і І. Ф. Пантелєєва, криміналістична 

характеристика – це сукупність відомостей про такі загальні риси, типові 

ознаки, обставини та інші характерні риси певного виду (групи) злочинів, які 

мають організаційне і тактичне значення для розкриття цього виду (групи) 

злочинів [58, с. 96; 59, с. 89]. 

У 1984 р. Н. Васильєвим і Н. П. Яблоковим було запропоновано  

визначвти криміналістичну характеристику як динамічну наукову категорію, 

систему відповідних взаємопов’язаних загальних та індивідуальних ознак 

злочину, які виявляються у способі злочинного діяння, обставинах його 

вчинення та в окремих рисах осіб його суб'єктів, дані яких мають важливе 

значення для опрацювання методів розслідування 55, с. 64; 60, с. 116.  

Т. А. Сєдова стверджувала, що криміналістична характеристика – це не 

просто відомості про її елементи, а сукупність знань про закономірності 

взаємодії і взаємозв'язки цих елементів [61, с. 49]. 

 Із наведених визначень зрозуміло, що на той час уже сформувалося 

певне уявлення про криміналістичну характеристику та було встановлено її 

значення для ефективного розслідування злочинів. Однак із плином часу 

суспільство набуває значного розвитку в усіх сферах людської 

життєдіяльності, з’являються злочини нової спрямованості, нові методики 

розслідування і криміналістична характеристика набуває нового сучасного 

значення. 

На жаль, сьогодні немає єдиного підходу до вирішення теоретичних 

питань криміналістичної характеристики. Постійно тривають дискусії серед 

учених стосовно визначення поняття щодо кількості її елементів, її місця в 

системі науки криміналістики та  з ряду інших важливих питань.  

Так, на думку В. С. Кузмічова, це інформаційна модель, що являє 

собою якісно-кількісний опис типових ознак конкретного виду (групи) 

злочинів  [62, с. 252]. Із погляду С. С. Чернявського, це модель типових ознак 
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певного виду (групи) злочинів; система узагальнених даних про типові 

криміналістично значущі ознаки злочинів; ідеальна сукупність 

криміналістично значущих елементів та закономірностей вчинення 

конкретного злочину тощо [63, с. 140]. 

 Як вважає В. Ю. Шепітько, криміналістична характеристика – це 

система відомостей про певні види злочинів, ознаки суб'єкта злочину, його 

мотиви, предмет посягання, обстановку, злочинні способи, що мають 

значення для виявлення та розкриття таких діянь криміналістичними 

засобами, способами   та методами. Сутність криміналістичної 

характеристики полягає в тому, що вона розглядається як система, що 

містить ознаки й дані про закономірні зв'язки слідів, які виражені 

відповідним ступенем вірогідності, установленої на  основі узагальнення 

даних матеріалів кримінальних проваджень, апробованих слідчою практикою 

[64, с. 367 – 368]. 

Погоджуючись із думкою А. Ф. Волобуєва, О. Є. Користіна, 

Р. Л. Степанюка та інших учених про те, що саме криміналістична 

характеристика уможливлює правильне, ефективне розслідування злочинів,  

маємо підстави говорити про важливість цієї наукової категорії. Така 

сукупність інформації має рекомендаційний характер і входить до методики 

розслідування окремих видів злочинів [65, с. 71]. 

Ефективність боротьби з корупційними проявами прямо залежить від 

наукової розробки криміналістичної характеристики злочинів. Остання являє 

собою систему узагальнених даних про найбільш типові ознаки конкретного 

виду злочину, що проявляються в способі та механізмі діяння, обставинах 

його вчинення, особі злочинця, інших обставинах, закономірний 

взаємозв’язок яких служить основою наукового та практичного вирішення 

завдань розслідування [66, с. 430]. Така інформаційна модель призначена для 

підвищення ефективності розробки та використання рекомендацій щодо 

аналізу слідчих ситуацій, побудови та перевірки версій, планування 

розслідування злочинів, передбачених ст. 368 Кримінального кодексу 
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України, організації й тактики проведення окремих слідчих (розшукових) 

дій, тактичних операцій і комбінацій, належної взаємодії при виявленні, 

фіксації таких злочинів, а також інших завдань щодо розкриття, 

розслідування та попередження корупційних проявів [67, с. 15].  

На початковому етапі розслідування неправомірної вигоди особливого 

значення набуває її криміналістична характеристика, де описані можливі 

слідчі ситуації, запропонований алгоритм дій відповідно до них та багато 

інших підказок у розслідуванні. Саме вона інформаційно наповнює коло 

конкретних обставин, які слід встановити в кримінальному 

провадженні.Слідчий проводить паралель із відомими фактами та описаними 

в методиці ситуаціями, вивчає їх і робить висновки, що значно сприяє 

розслідуванню корупційних діянь. 

На основі аналізу думок різних учених, описаних вище, ми сформували 

авторське визначення криміналістичної характеристики одержання 

неправомірної вигоди службовою особою. Це система типових ознак такого 

виду злочину, які дають можливість визначити конкретний алгоритм дій для 

слідчого щодо пошуку слідової інформації для встановлення обставин 

злочину та істини в кримінальному провадженні. 

Як справедливо зазначає А. В. Старушкевич, криміналістична 

характеристика відображає, в основному на ймовірнісному рівні, дані про 

окремі елементи злочину, зокрема: особу злочинця і потерпілого,  способи 

підготовки, вчинення та приховування окремих видів злочинів; ситуаційно 

обумовлені, причинно або іншим чином пов'язані з подією злочину 

результати відповідних змін у навколишньому середовищі, що мають 

доказове значення; спроби до приховування слідів злочинів, що вживаються 

злочинцями, а також інформацію про інші обставини, що можуть бути 

корисними для повного, всебічного та об'єктивного розслідування 

кримінальних проваджень [68, с. 3]. 

Криміналістична характеристика злочинів, передбачених ст. 368 КК 

України, включає до себе такі елементи: 1)  предмет посягання; 2) спосіб 
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злочину; 3) особу типового злочинця; 4) особу типового потерпілого; 

5) обстаноаку  вчинення злочину (місце й час, знаряддя та засоби). Усі ці 

елементи є складовими цілісної системи і пов’язані між собою 

кореляційними зв’язками.  
Саме сукупність наведених вище елементів криміналістичної 

характеристики дозволяє сформувати уявлення про подію злочину, її 

учасників тощо. Більш повну інформацію про об'єкти, що взаємодіють під 

час злочину, можна отримати, вивчаючи їх безпосередньо у взаємодії: жертва 

– злочинець, жертва – знаряддя злочину, жертва – транспортний засіб [69, с. 

107; 70, с. 7]. 

Злочини, передбачені ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), 

посягають на нормальне функціонування відповідної галузі влади або 

управління.  Згідно з кримінальним законодавством предметом такого 

злочину є всілякі неправомірні вигоди матеріального характеру, зокрема: 1) 

майно, вилучене з вільного обігу, –  гроші, цінності та інші речі; 2) право на 

майно (наприклад, документи, що надають право отримати майно, 

користуватися ним або вимагати виконання зобов’язань тощо); 3) будь-які дії 

майнового характеру (наприклад, передача майнових вигод, відмова від них, 

відмова від прав на майно, безоплатне надання послуг, оплата вступу дітей 

до закордонних і вітчизняних навчальних закладів і навчання в них, оплата 

санаторних або туристичних путівок, проведення будівельних або ремонтних 

робіт тощо). 

Механізм такого злочину може розвиватися у двох основних напрямах, 

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 або невчинення в 

інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи 

будь-якої дії з використанням наданої їй влади або службового становища. 
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Важливе значення в розслідуванні має спосіб злочину, оскільки він 

вказує на особу злочинця, відображає її інтереси та мету одержання 

неправомірної вигоди. 

Як  правильно  зазначив В. К. Лисиченко, ознаки злочину 

відображаються в матеріальних обставинах місця вчинення та інших 

джерелах і використовуються для визначення шляхів встановлення злочинця, 

його співучасників, встановлення обставин злочину та іншої важливої для 

розслідування інформації [71, с. 35]. О. Н. Васильев вважав спосіб злочину 

частиною розвернутої характеристики події злочину як життєвого факту, що 

відбувається в конкретному місці й часі та супроводжується будь-якими 

засобами [72, с. 26].  
Загальновідомо, що спосіб злочину є окремим елементом 

криміналістичної характеристики, він складається зі способів підготовки, 

вчинення та приховування. Кожен із цих способів зазвичай обумовлює інші 

способи, що в кінцевому результаті визначає спосіб злочину в цілому [73, 

с. 214; 74, с. 439]. Наприклад, вчинення підготовчих до одержання 

неправомірної вигоди дій певним способом обумовлює вчинення злочину 

відповідним способом, а останній визначає спосіб приховування. 

 Останнім десятиліттям способи прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою значно змінилися, 

набули витонченого характеру. Саме  тому в Україні відбулися значні зміни – 

реформування антикорупційного законодавства. 

Спосіб розглядуваного злочину може як містити, так і не містити в собі 

спосіб підготовки. Ураховуючи латентність таких злочинів, можна 

стверджувати про належну підготовку до їх вчинення. Процес підготовки до 

одержання неправомірної вигоди складається з певного психологічного 

налаштування та мислиннєвого процесу – продумування й відпрацювання 

обставин, що унеможливлюють виявлення корупційних діянь та 

встановлення причетних осіб (це знищення слідів, створення алібі, 

інсценування тощо). 
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Відповідно до ч. 1 ст. 14 Кримінального кодексу України під 

готуванням    до злочину розуміють підшукування або пристосування засобів 

або знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, 

усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення 

злочину [75, с. 7]. 

Особливості способів злочинів, пов’язаних з одержанням 

неправомірної вигоди, полягають у тому, що вони застосовуються не як 

одиничні дії, а найчастіше у вигляді продуманої системи злочинної 

діяльності протягом тривалого періоду. Для таких злочинів характерною є 

загальна особливість: основою їх способу є навмисне виконання (або 

невиконання) певних службових дій у вигляді розпоряджень, наказів, 

доручень, дозволів, заборон, що заподіяли фізичну, матеріальну або 

моральну шкоду [64, с. 503]. 

Коли неправомірна вигода передається за ініціативою особи, яка її 

пропонує, підготовчі дії найчастіше полягають у збиранні відомостей про 

службову особу, пошуках контактів із нею. Нерідко з передбачуваним 

одержувачем неправомірної вигоди прагнуть зав'язати позаслужбові 

стосунки, надати йому якусь послугу, іншим чином – домогтися його 

прихильності. Іноді службовим особам натякають на можливість винагороди 

за виконання бажаних дій або прямо повідомляють про це, щоб перевірити, 

яка буде реакція. Нарешті, на підготовчому етапі вибираються місце, час, 

предмет неправомірної вигоди. У ситуаціях, коли ініціатором є службова 

особа, вдаються до різних заходів щодо вповільнення виконання необхідних 

дій. Ці операції супроводжуються натяками або неприкритими вимогами 

незаконної винагороди, висловлюваними службовою особою або через 

посередників [76, с. 504]. 

Способи здійснення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою багато в чому залежать від сфери 

службової діяльності, у якій вони відбуваються, від посадового статусу  такої 

особи та обсягу її повноважень, загального становища в державі на той час та 
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локальної ситуації в конкретному регіоні й установі, від предмета 

неправомірної вигоди, а також від особистих якостей обох сторін злочину. З 

криміналістичного погляду, такий злочин за способом вчинення можна 

поділити на  ряд видів залежно від особливостей одержання неправомірної 

вигоди, наявності певного тиску на особу, яка пропонує, обіцяє неправомірну 

вигоду, характеру дій (бездіяльності) службової особи, наявності попередньої 

змови групи осіб, змови з організованою злочинною групою [89, с. 384]. 

Так, підготовка до одержання неправомірної вигоди службовою 

особою може включати до себе такі дії: 1) попередня домовленість та 

детальне обговорення вчинення службовою особою певних дій або 

утримання від таких; 2) обмірковування службовою особою порядку 

виконання підготовчих до злочину дій; 3) попередня підготовка документації 

до вчинення обговорених законних дій або ж, навпаки, підробка такої 

документації; 4) вчинення попередніх угод та домовленостей з іншими 

особами як підґрунтя до вчинення злочину та низка інших дій, що надалі 

сприятимуть вчиненню та приховуванню таких злочинів; 5) забезпечення 

алібі в разі викриття; 6) обрання  способу та форми передачі неправомірної 

вигоди; 7) обрання безпечного для одержання неправомірної вигоди місця, 

часу тощо. 

    Службова особа, яка має намір щодо вимагання в іншої особи 

неправомірної вигоди, зазвичай  вдається до таких способів підготовки цього 

злочину:  1) пошук та вибір особи для одержання від неї неправомірної 

вигоди; 2) з’ясування даних про особу, її зв’язки, матеріальне становище; 

3) створення умов для отримання згоди особи надати неправомірну вигоду; 

4) створення несприятливих наслідків при відмові особи надати 

неправомірну вигоду тощо. 

Що стосується встановлення способу вчинення такої категорії 

злочинів, то слід охарактеризувати суть цього поняття та його 

криміналістичне значення.   Досить вдалим вважаємо формулювання, 

зроблене С. М. Зав’яловим: він визначив спосіб вчинення злочину як 
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об’єктивно і суб’єктивно зумовлену систему поведінки суб’єкта до, в момент 

і після вчинення ним злочину, що залишає різного роду характерні сліди 

зовні, які дозволяють за допомогою криміналістичних прийомів і засобів 

уявити сутність події, що відбулася [73, с. 177]. 

 Безпосередні дії щодо передачі неправомірної вигоди можуть 

здійснюватися  під час особистого контакту з особою , яка пропонує  таку 

вигоду, або без неї. В останньому випадку неправомірна вигода передається 

через посередників, надсилається поштою, гроші переказуються на рахунки 

службової особи, набувається цінне майно нерідко на підставних осіб. 

Трапляються випадки надання взаємних послуг одночасно особою, яка 

пропонує, та особою, яка одержує неправомірну вигоду. У випадках, коли 

діяльність суб'єктів корупційних діянь має довготривалий характер, способи 

вчинення злочину можуть змінюватись [76, с. 504]. 

 Для того, щоб охарактеризувати спосіб вчинення одержання 

неправомірної вигоди службовою особою, слід, на нашу думку, здійснити 

відповідну класифікацію. Це має сенс з огляду на те, що корупційні діяння в 

службовій діяльності охоплюють майже всю сферу людської 

життєдіяльності.   Людину нерідко охоплює бажання заволодіти певними 

благами, –  службові ж особи, маючи певні повноваження, мають змогу 

сприяти отриманню таких благ. Тож класифікуємо найпоширеніші способи 

вчинення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою за такими критеріями: 

1) за сферою людської діяльності: в органах державної влади (судова 

система, правоохоронні органи, органи юстиції тощо), у сфері будівництва, у 

сфері банківської діяльності, у сфері земельних відносин, у сфері 

оподаткування, у сфері економіки (зовнішньоекономічної діяльності, 

сільського господарства, вугільної промисловості, залізничного транспорту, 

торгівлі тощо), у сфері приватизації, у сфері підприємницької діяльності, у 

сфері надання освітніх послуг; 

2) за способом безпосередніх дій: шляхом видачі, надання, відкриття 
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(квот, пільг, кредитів, ліцензій, дозволів тощо), шляхом підробки документів, 

шляхом утримання від певних дій, шляхом приховування певних даних або 

майна, речей, інших цінностей, шляхом укладання угод, договорів тощо; 

3) за підготовкою до вчинення: із попередніми підготовчими діями до 

одержання неправомірної вигоди; без попередньої підготовки; 

4) за кількістю учасників вчинення злочину:  двома особами без 

посередників; групою осіб (двома і більше) із посередниками; організованим 

злочинним угрупованням; 

5) за сукупністю вчинених злочинів: передбачених ст. 368 КК України; 

передбачених різними статтями КК України (одержання неправомірної 

вигоди шляхом вимагання, шантажу тощо); 

6) за характером діяння: вчинення незаконних дій (бездіяльності) на 

користь особи, що пропонує, обіцяє або надає неправомірну вигоду; 

законних дій (бездіяльності) на користь особи, що пропонує, обіцяє або надає 

неправомірну вигоду; 

7) за тривалістю в часі: прийняття пропозиції, обіцянки неправомірної 

вигоди та через деякий час одержання такої вигоди; одноразове одержання 

неправомірної вигоди; систематичне одержання неправомірної вигоди 

службовою особою; 

8) за стосунками між учасниками одержання неправомірної вигоди: 

шляхом впливу керівника на підлеглого; шляхом домовленості між 

незнайомими особами;  

9) за добровільною згодою учасників неправомірної вигоди: примусово 

шляхом вимагання, шантажу тощо; 

10) за діями службової особи: шляхом активних дій з використанням 

наданої влади чи службового становища; шляхом бездіяльності або 

утримання від певних дій, наданої влади чи службового становища; 

11) за формою передачі неправомірної вигоди: відкрита; прихована 

(замаскована документами, угодами, переказами на платіжні картки тощо); 

12) за місцем передачі: у людному  місці; у безлюдному місці. 
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 Такі вчені, як С. С. Чернявський, О. Ф. Вакуленко, О. М. Толочко та 

ін.,  виокремлюють такі способи одержання неправомірної вигоди: 1) 

звичайна, суть якої зводиться до пропозиції, обіцянки або надання 

неправомірної вигоди службовій особі як безпосередньо особою, що 

пропонувала, обіцяла, так і посередниками чи третіми особами; 2) прихована, 

коли факт прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди приховується законною угодою ( наприклад, виплата премії) [12, с. 13 

– 14]. 

Поширеним завуальованим способом одержання неправомірної вигоди 

є прийняття або одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за 

суттєво  нижчою ціною від їх фактичної вартості (нижчою за мінімальну 

ринкову). За таких обставин особа одержує предмети або послуги за 

фіктивною вартістю і виграє матеріально. При цьому зменшення для особи 

вартості предмета (послуги) відбувається у зв’язку з виконанням нею 

функцій держави [21, с. 16]. 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою характеризується високою латентністю, а це значно 

ускладнює розкриття та розслідування таких корупційних дій. Приховування 

такого злочину здійснюється всіма учасниками надання та одержання 

неправомірної вигоди. 

Слід зазначити, що приховування злочину характеризується умислом 

злочинців, оскільки можливість уникнути кримінальної відповідальності за 

вчинене має для злочинця не менш важливе значення, ніж безпосереднє 

вчинення злочину. Як справедливо зазначають  Р. С. Бєлкін і Г. Г. Зуйков, в 

умисних злочинах приховування може охоплюватися способом вчинення 

злочину, а може існувати і за його межами; у злочинах, вчинених з 

необережності, приховування  існує завжди за межами вчинення злочину [77, 

с. 234; 78, с. 58]. Підтвердженням наведеної думки є позиція вченого 

І. Н. Лузгіна, який під способом приховування злочину пропонував розуміти 

ситуаційне, повторюване явище, що детерміноване низкою суб’єктивних та 



60 

об’єктивних факторів, важливішим з яких є умисел та пов’язані з ним мотив і 

мета [79, с. 32]. 

Такий елемент способу розглядуваної категорії злочинів, будучи вкрай 

важливим, потребує наукового вивчення, оскільки будь-яка форма протидії 

впливає на ступінь повторюваності в конкретній слідчій роботі. Протидія у 

відкритій і прихованій формі впливає на якість слідчої роботи, може служити 

приводом до проведення повторних та додаткових слідчих (розшукових) дій 

[80, с. 402]. Слідчий може і не помічати фактора протидії в його звичайному 

вигляді, а слідча робота повторюється – і  вважається при цьому, що  

повторюється вона сама по собі, не будучи зумовлена  зовнішніми 

чинниками [81, с. 474]. 

Погоджуємось із Р. С. Бєлкіним, що приховування злочину може 

відбуватися в такі способи: 1) шляхом замовчування інформації або її носіїв; 

2) вчинення активних дій щодо приховування (наприклад, знищення, 

маскування інформації, слідів злочинця; 3) утримання від певних дій 

(наприклад, відмови  від дачі показань тощо) [82, с. 212].  Маємо звернути 

увагу на такий спосіб приховування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою, як маскування інформації або її носіїв, оскільки через 

такі дії відбувається змінення уявлення про спосіб вчинення злочину, особу 

злочинця, його співучасників та про злочин у цілому. 

Такі вчені, як В. М. Глібко, А. Л. Дудніков, В. А. Журавель та ін., більш 

широко подають основні способи приховування розглядуваних злочинів,  як-

то: 1) фальсифікація обліку і звітності; 2) внесення змін до документів; 

3) заміна або виготовлення фіктивних документів; 4) знищення документів; 

5) штатні переміщення; 6) знищення матеріальних слідів злочину тощо [64, с. 

505]. Дії щодо способу злочину (підготовка, вчинення та приховування) 

характерні як для особи, що отримує неправомірну вигоду, так і для особи, 

що пропонує і надає таку вигоду службовій особі.  

Поряд із викладеним вище особливу увагу зосередимо на такому 

питанні, як   поділ  способу приховування на спосіб приховування злочину в 
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цілому та спосіб приховування окремих його елементів. Майже всі злочини, 

передбачені ст. 368 КК України, вчиняються способами приховування 

злочину в цілому. Адже всі дії службових осіб, які отримують неправомірну 

вигоду, та дії осіб, які пропонують таку вигоду, спрямовані на невикриття їх 

корупційної діяльності. Своє бачення  з цього приводу вдало  виклав В. А. 

Овечкін. Серед способів приховування злочинів учений виділив такі: 1) 

способи, що  мають форму перешкоджання отриманню органами 

розслідування інформації про злочин (переміщення, маскування, знищення 

матеріальних джерел інформації про злочин); 2) способи, що мають форму 

перешкоджання отриманню органами розслідування інформації про злочин 

та видачі замість неї неправдивої інформації (фальсифікація, інсценування 

тощо) [83, с. 19 – 22]. 

Аналізуючи злочини розглядуваної категорії, слід зазначити, що з 

метою приховання факту одержання неправомірної вигоди можуть 

застосовуватися такі способи: 1) знищення будь-яких зв’язків з особою, що 

пропонувала неправомірну вигоду; 2) приховування факту одержання 

неправомірної вигоди шляхом підробки документів (внесення змін до 

існуючих документів або ж створення нових – фіктивних документів); 3) 

заперечення будь-якого відношення до злочину та зв’язків з особою, що 

пропонувала неправомірну вигоду; 4) надання усної вказівки підлеглій особі 

щодо вчинення неправомірних дій; 5) поширення неправдивої інформації 

щодо принципів роботи службової особи та роботи відділу, у якому вона 

працює (наприклад, справедливості, законності, антикорупційних дій, 

конкурсної основи тощо); 6) передача предмета неправомірної вигоди через 

мережу Інтернет тощо. 

Сучасним і більш поширеним сьогодні способом приховування факту 

одержання неправомірної вигоди є передача предмета неправомірної вигоди 

через мережу Інтернет. Із цією метою широко застосовуються платіжні 

системи типу PayPal, ProPay, WesternUnion, MoneyGram та ін., що 

приваблюють  певною  легкістю здійснення розрахунків і можливістю 
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швидкого банківського переведення грошових коштів. Більшість систем 

надають можливість     переказу грошових коштів на будь-який рахунок 

практично від невідомої особи. Наприклад, якщо в системі PayPal навпроти 

анкетних даних адресата  є відмітка «Unverified», це означає, що крім 

кредитної картки, клієнт PayPal не зазначив ні адреси, ні номера банківського 

рахунку [12, с. 24]. 

 Додамо до сказаного: якщо ж вдалося зафіксувати факт одержання 

неправомірної вигоди службовою особою, то з боку останньої можуть 

вчинятися дії щодо приховування окремих елементів вчинення такого 

злочину. Зокрема: 1) утаювання інформації щодо інших співучасників 

злочину; 2) матеріальна або інтелектуальна підробка документів; 3) вплив на 

інших учасників розслідування щодо дачі показань про окремі елементи 

одержання неправомірної вигоди;  4) подання завідомо неправдивої 

інформації, показань з метою приховання певних фактів тощо. Наведені 

способи приховування факту одержання неправомірної вигоди службовою 

особою не є вичерпними, вони можуть змінюватися залежно від 

винахідливості суб’єктів корупційних діянь. 

Аналіз кримінальних проваджень дозволяє стверджувати, що спосіб 

злочину характеризує особу злочинця, його психіку та фізичний стан, рівень 

освіченості й інтелекту, спосіб життя, уміння та навички тощо. З огляду на це  

сукупність даних про спосіб одержання неправомірної вигоди логічно й 

послідовно підводить слідчого до характеристики особи, що вчинила такий 

злочин, і сприяє подальшому швидкому встановленню його співучасників та 

істини в кримінальному провадженні. 

Особа злочинця – це службова особа, яка  має  владні повноваження, є 

центральною фігурою в усіх слідчих ситуаціях, що виникають під час 

досудового розслідування, а також є відповідальною за вчинення 

корупційних діянь [84, с. 122]. 

Поняття «особа злочинця» є досить широким: воно відображає сутність 

особистості, складний комплекс характерних для неї ознак, властивостей, 
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зв’язків, її вподобань та внутрішній її світ, взаємозв’язок із соціальними та 

індивідуальними  життєвими  умовами, які певною мірою вплинули на 

вчинення злочину [71, с. 38; 85, с. 59]. 

Сукупність ознак, характерних для особи злочинця, обвинуваченого за    

ст. 368 КК України, може бути різноманітною. Так, залежно від призначення  

це може бути низка ознак різної природи, зокрема кримінально-правового, 

кримінально-процесуального, кримінологічного, криміналістичного  

значення тощо. Наприклад, ознаки кримінально-правового значення 

впливають на кваліфікацію злочину або сприяють встановленню ознак 

складу злочину (досвід роботи на посаді, освіта тощо); ознаки кримінально-

процесуального значення враховуються при вирішенні питання про 

застосування запобіжних заходів (це вік особи, стан здоров’я, сімейний стан 

тощо). Особливого значення набувають ознаки криміналістичні, наприклад 

наявність судимості, професійні якості, навички тощо. 

Система ознак особи злочинця складається із демографічних ознак, 

деяких моральних принципів, психологічних особливостей  і. т. ін.  Значна 

частина таких ознак розглядається з урахуванням можливості їх зіставлення з 

аналогічною інформацією про потерпілого. Маються на увазі звички, 

вподобання, зв’язки,  стосунки  тощо [71, с. 39]. Ураховуючи такі 

взаємозв’язки, можна логічно дійти до встановлення механізму злочину, 

способу його вчинення та певної криміналістично значущої інформації для 

розслідування неправомірної вигоди. Відшукуючи деталі злочину, поступово 

встановлюють такі зв’язки вчиненого злочину, як: сліди злочину – спосіб 

вчинення – особа злочинця; місце вчинення – час вчинення – особа злочинця; 

обставини злочину – особа злочинця тощо. Завдяки таким зв’язкам 

розкриваються, розслідуються злочини розглядуваної категорії та 

розробляються заходи щодо їх попередження.   
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою передбачає те, що особою злочинця є службова особа. Це 

особа, яка займає відповідну посаду, діяльність якої спрямована на 
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забезпечення державної політики України, пов’язана з виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських та інших 

обов’язків [84, с. 122 – 124].  

Як влучно зазначають  С. С. Рогульський, С. М. Клімова, Т. В. 

Ковальова і М. О. Тучак, корупційна діяльність може мати місце лише при 

виконанні відповідним суб’єктом публічних функцій: «будь-якої тимчасової 

або постійної оплачуваної або почесної діяльності, здійснюваної фізичною 

особою від імені держави, на службі у держави або в одному з її інститутів, 

на будь-якому рівні її ієрархії» [24, с. 25 – 26; 86, с. 107]. Звідси випливає ще 

одна ознака особи злочинця – це виконання службовою особою публічних 

функцій. 

Особа злочинця є соціальною, психологічною моделлю, якій властиві 

певні риси, зокрема: негативне ставлення до моральних цінностей; 

антисуспільні погляди; схильність до рішучих дій задля задоволення власних 

потреб; психологічна схильність до вчинення корупційних діянь; соціальна, 

моральна патологія особистості. Ці та інші риси закладалися на основі 

психологічних факторів формування особистості, виховного середовища,   

батьків та колективу, під впливом соціуму й навколишнього оточення.   

Злочини розглядуваної категорії вчиняються переважно особами 

чоловічої статі, оскільки посади службових осіб здебільшого обіймають 

чоловіки віком від 25 до 50 років, що обумовлено, крім описаних вище 

факторів формування та впливу на особу злочинця, видом посади, яку може 

займати службова особа, досягнувши певного віку. Наприклад, відповідно до 

ст. 127 Конституції України на посаду судді може бути рекомендований 

кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший 

двадцяти п'яти років [31].  За даними опитаних респондентів, серед них число 

осіб чоловічої статі становить 60,2 %, жіночої – 39,8 %; із них 67,1 % 

опитаних вказали на приблизний вік злочинців  –  це особи віком від 35 до 50 

років (див. додаток А). 

Також слід додати, що особа злочинця належить до більш заможних 
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соціальних груп. Дійсно, 67,9 % опитаних респондентів вважають, що такі 

особи мають статки вище середнього рівня, працюють до п’яти років на 

державній посаді (69,9 %) або ж понад п’ять років  (68,3 %) (див. додаток А). 

Погоджуємося стосовно сказаного з думкою С. Г. Брателя, В. В. 

Василевича і Н. І. Золотарьової, які стверджують, що переважна частина 

норм соціальної та суспільної  поведінки  сприймається представниками 

заможних соціальних груп як небажані обмеження. Тому виникає підсвідоме 

бажання уникати  обмежень та перепон на шляху до соціального добробуту. 

На ґрунті підсвідомого небажання сприймати соціальні норми формується 

девіанто-деліквентна поведінка, яка має прояв у вигляді свідомого 

порушення чинних правових, моральних та етичних норм. У результаті 

свідома деліквентна поведінка в дорослому віці благополучних людей 

проявляється саме в корупційних діяннях [87, с. 71]. Це свідчить про те, що 

особа злочинця починає формуватися поступово, на підсвідомому рівні ще з 

дитинства. 

Існують організовані групи осіб, які пропонують неправомірну вигоду з 

чітким розподілом ролей. Здебільшого це суб'єкти,  які вдаються до  

злочинної діяльності, здійснення якої неможливе без систематичної передачі 

неправомірної вигоди, – наприклад у сферах контрабандної діяльності та 

наркобізнесу.  Іноді такі стійкі групи формуються в комерційних установах; 

особи, що належать до цих груп, обіймають посади постачальників, 

«штовхачів», працівників з оформлення документів, укладення та здійснення 

угод. Крім описаних груп існують злочинні об'єднання без яскраво 

вираженого поділу функцій. У таких випадках одні й ті ж самі суб'єкти  

фігурують  в одних епізодах як здирники і одержувачі неправомірної вигоди, 

в інших – як посередники такого злочину [76, с. 506]. 

Наступним елементом криміналістичної характеристики розглядуваної 

категорії злочину є  обстановка  вчинення злочину. Обстановка  злочину 

містить у собі важливу інформацію про обставини вчиненої події, що 

об’єктивно відображаються в навколишньому середовищі у вигляді слідів 
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злочину; дає уявлення про місце, час, механізм, сліди злочину; вказує на 

закономірний зв'язок слідів з обставинами події та на можливі шляхи їх 

виявлення [88, с. 198].  

Обстановка злочину відображає сам процес прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Завдяки 

встановленню даних обставин злочину можливо встановити факт одержання 

неправомірної вигоди, причетність до таких дій конкретної службової особи 

й інших осіб, з’ясувати конкретні  умови вчинення корупційних діянь тощо. 

 Ми погоджуємося з думкою Н. П. Яблокова стосовно того, що 

вивчення обстановки вчинення розглядуваної категорії злочинів дозволяє 

встановити суттєві відомості про обставини, що виникли до і в момент 

кримінальної події [89, с. 24]. Ураховуючи позицію вченого, виділимо 

відомості, які отримують в результаті  вивчення обстановки  злочину, 

передбаченого ст. 368 КК України: 1) умови і чинники, що безпосередньо 

передували прийняттю пропозиції, обіцянки, одержанню неправомірної 

вигоди; 2) підготовчі дії до злочину та факти, що не залежали від злочинців; 

3) чинники, які в даній обстаноаці сприяли або перешкоджали прийняттю 

пропозиції, обіцянки або одержанню неправомірної вигоди, і їх врахування 

злочинцями; 4) непередбачувані злочинцями чинники, що мали прояв у 

складній ситуації, і їхній вплив на одержання неправомірної вигоди тощо. Як 

бачимо, вчинення одержання неправомірної вигоди службовою особою є 

важливим елементом криміналістичної характеристики, який містить у собі 

час, місце та слідову картину таких дій. Розглянемо їх детальніше. 

Підтримуємо думку В. Ф. Єрмоловича про те, що дані про час 

вчинення злочинів дозволяють точніше оцінювати обстановку події злочину, 

звужувати коло підозрюваних і вирішувати інші пов'язані з цим завдання 

кримінального провадження [90, с. 157]. 

Характеризуючи місце вчинення розглядуваних злочинів, слід 

зазначити, що в більшості випадків вони вчиняються без свідків, у місцях, де 

неможливо зафіксувати факт одержання неправомірної вигоди. Утім відомі 
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випадки отримання подарунків в умовах шумних та багатолюдних місць. Це  

обумовлено тією обставиною, що службова особа має налагоджені 

корумповані зв’язки, які, на її розсуд, гарантують безпеку вчинення злочину, 

або тим, що в   людному місці ніхто не зверне увагу на процес передачі таких 

подарунків. 

Місцями прийняття, одержання неправомірної вигоди службовою 

особою є ті, де ці  особи виконують покладені на них функції, а також до 

яких вони мають право доступу для виконання покладених на них функцій. 

Опираючись на наукові дані Т. А. Пазинич, до  таких місць маємо  віднести : 

1) об’єкти, на яких здійснюється підприємницька діяльність ( магазини,  

кіоски, ринки, салони краси тощо); 2) території, де працівники 

правоохоронних органів забезпечують правопорядок (ринки, вокзали, парки); 

3) місця, у яких здійснюється збір різного роду платежів (курортні зони, 

території митниць тощо); 4) житлові приміщення громадян, до яких, згідно із 

законом та рішенням суду, можуть мати доступ працівники правоохоронних 

органів; 5) території  вищих навчальних закладів, районних та міських 

управлінь поліції, суду, де громадяни можуть перебувати, очікуючи рішення 

відповідної службової особи (у таких місцях шахраї слідкують за поведінкою 

присутніх, обирають потенційну жертву) [91, с. 66 – 67]. 

Слід зазначити, що місце такого злочину прямо залежить від предмета 

неправомірної вигоди. Тому це можуть бути: місця загального користування 

(наприклад, парки, ринки); місце здійснення службовою особою покладених 

на неї функцій; місця здобуття освіти; місця надання різних послуг та 

задоволення  особистих потреб (наприклад, перукарня, крамниця); місця 

проживання, відпочинку як службової особи, так і особи, що пропонує 

неправомірну вигоду;   інші зручні для досягнення домовленостей або 

безпосередньої передачі неправомірної вигоди службовій особі місця. Місця 

пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди можуть збігатися з 

місцями прийняття такої пропозиції або одержання неправомірної вигоди, 

однак можуть і різнитися. 
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Вагоме значення для виявлення злочинів розглядуваної категорії та їх 

розслідування мають сліди злочину. Останні можуть відображатися в місці 

вчинення – там, де було досягнуто домовленісиь або ж відбулася передача 

неправомірної вигоди. Це сліди рук, взуття, мікросліди, сліди транспортних 

засобів, недопалків тощо. 

На думку В.Ю. Шепітька, типові матеріальні сліди злочину та ймовірне 

їх місцезнаходження як елемент криміналістичної характеристики 

розглядуваних злочинів тісно пов'язані зі способами їх вчинення та 

приховування. Відомості про одержання неправомірної вигоди можуть 

міститися в документах, що відображають службову діяльність. Із них можна 

отримати уявлення про управління підприємством, установою, організацією, 

усвідомити характер службової діяльності, документообігу, діловодства, 

технології і на цій основі виявити порушення. Важливе значення мають 

відомості про особисті стосунки підозрюваних, що можуть бути виявлені за 

місцем їх роботи, проживання. Це саме стосується й даних, що містяться в 

записниках, телефонних книжках, на дискетах і т. ін. Інтерес становлять 

також документи щодо відправки телеграм, листів, бандеролей, а також 

документи, які фіксують роботу обчислювальної техніки, електронної пошти. 

Виявлення та аналіз таких слідів дозволяють дійти певних висновків, зокрема 

на підставі порівняння даних про спосіб життя підозрюваного та документів 

про його прибутки [64, с. 505 – 506]. 

 Разом із цим  відсутність слідів, які б указували на прийняття 

пропозиції, обіцянки надати неправомірну вигоду, є очевидною, оскільки 

вчинення таких злочинів  не  характеризується  місцем події. Тобто учасники 

корупційних дій не спричиняють матеріальних змін на місці домовленості 

або передачі неправомірної вигоди. Мається на увазі те, що спочатку 

відбувається своєрідна домовленість, узгодження між суб’єктами злочину і 

майже в усіх випадках така домовленість усна, нічим не зафіксована і ніде не 

закріплена. Інша справа, коли відбувається факт передачі неправомірної 

вигоди, оскільки це речі матеріальні:    їх можна побачити, відчути.   
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Сліди злочинів, передбачених ст. 368 КК України, можна поділити на 

дві групи – зокрема:  

1) сліди-відображення (сліди ніг, рук, мікрооб’єкти, недопалки, сліди 

біологічного походження тощо). Такі сліди є свідченням присутності в 

певному місці конкретних осіб  – суб’єктів одержання неправомірної вигоди. 

Наприклад, на банкнотах, які були передані службовій особі, виявлено сліди 

пальців його рук; або в автомобілі особи, яка пропонувала одержати 

неправомірну вигоду, знайдено шматок ґрунту з підошви взуття службової 

особи тощо;  

2) специфічні сліди, характерні саме для вчинення корупційних діянь, 

такі що прямо вказують на них: 

 гроші, передані службовій особі як предмет неправомірної вигоди,   

запечатані в паперові конверти; 

 технічні засоби та їх комплектуючі, носії інформації (на таких 

пристроях зафіксовано або розмову про одержання неправомірної вигоди, 

або кількість дзвінків між суб’єктами розглядуваного злочину тощо); 

 змиви хімічних речовин з долонних поверхонь рук підозрюваного, з 

поверхні його робочого столу; рукавички, за допомогою яких оглянуто гроші 

під час огляду місця події та проведено освідування  [12, с. 27];  

 документи – речові докази: сам документ як доказ одержання 

неправомірної вигоди (наприклад, записник службової особи про деталі 

одержання неправомірної вигоди, товарні чеки, документи, що фіксують 

одержання квартири, кредиту тощо); документ як доказ вчинення іншого 

злочину (наприклад, отримавши грошову винагороду, службова особа 

підробила документи і привласнила державне майно); документ із внесеними  

до нього змінами (наприклад, підчистка, дописка тощо); 

 електронні документи, що підтверджують прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 

(наприклад, електронні листи – переписка між суб’єктами злочину, CD-диск 

з електронним документом-пропозицією щодо одержання неправомірної 
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вигоди). 

Отже, криміналістична характеристика злочинів, передбачених ст. 368 

КК України, включає до себе такі елементи: 1)  предмет посягання; 2) спосіб 

злочину; 3) особа типового злочинця; 4) особа типового потерпілого; 5)  

обстановка вчинення злочину. Саме сукупність таких елементів надає 

можливості  сформувати уявлення про подію злочину, її учасників тощо. 

Слід зазначити, що інформація про елементи криміналістичної 

характеристики одержання неправомірної вигоди службовою особою майже 

завжди  дозволяє сформувати слідчі ситуації початкового етапу 

розслідування та коло обставин, що підлягають встановленню, послідовно 

правильно спланувати розслідування, визначити початкові та подальші слідчі 

(розшукові) дії тощо. Вивчення криміналістичної характеристики має 

практичну спрямованість, оскільки сприяє належній організації та 

плануванню розслідування. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Для визначення сучасного стану та наукового вивчення прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою в даному підрозділі було розглянуто змістове значення таких понять, 

як корупція, неправомірна вигода, прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди. Сутність таких понять розглядалася на 

основі  словників, думок науковців та в законодавчому аспекті. Увагу 

зосереджено було на заміні терміна «хабар» на «неправомірна вигода». 

Установлено, що до складу предмета неправомірної вигоди можуть 

входити:  гроші, майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи 

тощо. Така сукупність понять міститься у визначенні подарунка (ст. 1 Закону 

України «Про запобігання корупції»). Виходячи з цього можна стверджувати, 

що предметом неправомірної вигоди є матеріальні подарунки (грошові 
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кошти або інше майно) та нематеріальні (переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, 

нижчою за мінімальну ринкову). У підрозділі викладено поняття та сутність 

таких термінів. 

Зміст прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди включає до себе такі поняття, як: 1) прийняття обіцянки 

неправомірної вигоди службовою особою; 2) прийняття пропозиції 

неправомірної вигоди службовою особою; 3) одержання неправомірної 

вигоди службовою особою. 

Ці поняття (прийняття пропозиції або обіцянки неправомірної вигоди 

та одержання неправомірної вигоди службовою особою) стосуються 

службової особи, яка погоджується на певні пропозиції, обіцянки за 

вчинення чи не- вчинення нею в інтересах того, хто обіцяє неправомірну 

вигоду, або в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої 

їй влади чи службового становища. 

У підрозділі розкрито суть таких понять, як прийняття пропозиції, 

обіцянки, одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також 

суміжних понять, як-то пропозиція, обіцянка та надання неправомірної 

вигоди службовій особі. 

Ефективною для розслідування такої категорії злочинів в частині збору 

доказової інформації є та обставина, коли сам факт прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди зафіксований у письмовій 

формі ( на аркуші паперу власноручно, SMS-повідомленням тощо). 

Матеріальні об’єкти, на яких письмовими знаками зафіксовано і викладено 

зміст пропозиції, є доказом одержання такої пропозиції. Із усною формою 

дещо складніше, однак зафіксувати цей факт також можливо. 

Розглянувши сучасний стан та ступінь наукової розробки поняття 

одержання неправомірної вигоди службовою особою, ми дійшли висновку, 

що   сутність даного поняття розкривається за допомогою ряду понять, які є 

його частиною або тісно пов’язані з ним. Ці поняття становлять своєрідний 
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термінологічний апарат антикорупційного законодавства, який для зручності   

сприйняття ми поділили на дві групи [92, с. 115]:  

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. 

Розгляд та систематизація сучасних нормативно-правових актів, що 

регулюють систему запобігання та протидії корупції, дав змогу поділити їх 

на дві  групи: перша група – національне законодавство: а) основні 

нормативно-правові документи (весь документ стосується проблеми протидії 

корупції); б) додаткові (певна частина документа стосується проблеми 

протидії корупції);  друга група – міжнародне законодавство. 

На основі аналізу думок різних учених  сформовано авторське 

визначення криміналістичної характеристики прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Дане визначення  

автор  формулює як систему типових ознак такого виду злочину, які 

дозволяють  визначити конкретний алгоритм дій для слідчого щодо пошуку 

слідової інформації для встановлення обставин злочину та істини в 

кримінальному провадженні. 

До 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) обставини 

вчинення злочину (місце і час, знаряддя та засоби). Ці елементи, будучи 

складовими цілісної системи,  пов’язані між собою кореляційними зв’язками 

і детально розглянуті в підрозділі. 

Предметом такого злочину є всілякі неправомірні вигоди матеріального 

характеру, зокрема: 1) майно, вилучене з вільного обігу; 2) право на майно; 
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3) будь-які дії майнового характеру. 

Механізм злочину може розвиватися у двох основних напрямах, 

зокрема таких: 1) службова особа приймає пропозицію, обіцянку надати їй 

або третій особі неправомірну вигоду; 2)  службова особа одержує 

неправомірну вигоду для себе або 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 або службового становища. 

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 дій; 3) за підготовкою до вчинення; 4) за кількістю 

учасників вчинення злочину; 5) за сукупністю вчинених злочинів; 6) за 

характером діяння; 7) за тривалістю в часі; 8) за стосунками між учасниками 

одержання неправомірної вигоди; 9) за добровільною згодою учасників 

неправомірної вигоди; 10) за діями службової особи; 11) за формою передачі 

неправомірної вигоди; 12) за місцем передачі. 

Виділено такі способи приховування одержання неправомірної вигоди 

службовою особою: 1) замовчування; 2) знищення; 3) маскування 

(фальсифікація) слідів злочину та його учасників. 

Матеріальні сліди злочинів, передбачених ст. 368 КК України, можна 

поділити на такі групи: 1) сліди-відображення; 2) специфічні сліди, що 

характерні саме для вчинення корупційних діянь і прямо вказують на них. 
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РОЗДІЛ 2  

ВИЯВЛЕННЯ ТА ФІКСАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, 

ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 

СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ 

 

 

2.1. Отримання та використання оперативно-розшукової 

інформації  в розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди та супроводження розслідування 

 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою обов’язково супроводжується приховуванням такої 

діяльності, яка зумовлена різними факторами як з боку особи, яка пропонує, 

обіцяє та надає, так і з боку особи, яка приймає та одержує неправомірну 

вигоду. Насамперед  це зумовлено небажанням розголосу такої 

антисуспільної діяльності та ухиленням від кримінальної відповідальності; 

зацікавленістю обох сторін у тому, щоб відбулася передача неправомірної 

вигоди для подальшого виконання домовленостей.  Трапляються випадки, 

коли особу, яка пропонує, обіцяє та надає неправомірну вигоду, примушують 

до таких дій, однак вона також не бажає розголошувати вчинене, оскільки: 

зміст неправомірної вигоди характеризується малозначущістю завданої їй 

шкоди; наявний фактор недовіри до правоохоронних органів щодо 

встановлення істини в кримінальному провадженні тощо. 

Для розслідування простіше, коли особа, у якої вимагають 

неправомірну вигоду, відважується заявити про такий факт і допомогти в 

його викритті. Наприклад, за вирішення питань щодо перездачі заліків та 

екзаменів на  високі оцінки 38-річний викладач одного з вищих навчальних 

закладів міста Кіровограда (нині – місто Кропивницький)  вимагав від 19-

річної студентки чималу суму. Кошти передавалися в кілька етапів. Після 
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отримання останньої частини «траншу» підозрюваного на гарячому 

затримали працівники Управління захисту економіки в Кіровоградській 

області Департаменту захисту економіки Національної поліції України. За 

цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК 

України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою) [93]. 

Виявлення ознак прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою Д. О. Шумейко пропонує 

розглядати як здійснення передбаченої кримінальним процесуальним 

законом процедури, яка полягає в проведенні оперативно-розшукових, 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій (у випадках, 

передбачених ч. 2 – 4 ст. 368 КК) з метою встановлення обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення та як результат такої 

діяльності, який полягає у встановленні з передбачених кримінальним 

процесуальним законом джерел слідчим, прокурором обставин, що свідчать 

про готування до вчинення  дій, безпосередньо спрямованих на вчинення  

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою [94, с. 81]. 

На нашу думку, виявлення одержання неправомірної вигоди є 

складним процесом, оскільки службові особи використовують службове 

становище для приховування таких фактів, вони здатні спланувати свої дії 

так, що вірогідність виявлення корупційного правопорушення та 

притягнення до відповідальності зводяться до мінімуму. Факт прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою довести значно складніше, ніж його встановити, через те, що при 

розслідуванні таких кримінальних правопорушень обидві сторони 

зацікавлені в його приховуванні.  

На відміну від інших кримінальних правопорушень одержання 

неправомірної вигоди службовою особою важко розкрити внаслідок 

відсутності або наявності малої за обсягом кількості доказів. Основу таких 
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доказів  становлять матеріали оперативно-розшукової діяльності. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» завданням оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД) є 

пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та 

груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України 

(далі – КК України), розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб 

іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в 

інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в 

інтересах безпеки громадян, суспільства і держави [95, с. 303]. Таким чином, 

ОРД являє собою діяльність спеціально уповноважених органів державної 

влади та оперативних підрозділів у межах їх компетенції щодо виконання 

покладених на них обов’язків та пошуку й фіксації фактичних даних про 

корупційну діяльність службових осіб і груп з метою отримання 

криміналістично значущої інформації для розкриття та розслідування таких 

злочинів. 

 Згідно зі ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

ОРД за корупційними злочинами здійснюється: 1) спеціальними 

підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби 

безпеки України; 2) підрозділами Національного антикорупційного бюро 

України (детективними, оперативно-технічними, внутрішнього контролю) 

[95, с. 303]. 

Однак для здійснення ОРД мають існувати відповідні підстави, 

передбачені ст. 6  Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». 

Так, відповідно до цієї статті підставами для проведення ОРД при виявленні 

та розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою є: 1) наявність достатньої 

інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує 

перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів (далі – ОРЗ) і 

засобів, про злочини, що готуються, осіб, які готують вчинення злочину, осіб, 

які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду 
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або ухиляються від відбування кримінального покарання; 2) потреба в 

отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і 

держави; 3) наявність узагальнених матеріалів центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та 

протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [95, с. 303].  

Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях 

громадян, посадових осіб, громадських організацій, у засобах масової 

інформації, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках 

прокурора, ухвалах слідчого судді, суду тощо. 

Позитивним у згаданому вище Законі є передбачена можливість 

проведення ОРД щодо корупційних діянь. Так, відповідно до п. 7-1 ст. 8 з 

метою виявлення та фіксації прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою оперативним підрозділам для 

виконання завдань ОРД та за наявності підстав надається право проводити 

операції з контрольованого вчинення відповідних діянь. Порядок отримання 

дозволу, строк його дії та порядок проведення операції з контрольованого 

вчинення корупційного діяння визначаються КПК України (ст. 271). 

Контроль за вчиненням злочину може здійснюватися за наявності 

достатніх підстав вважати, що готується злочин корупційної спрямованості, 

та поводиться в певних формах: 1) контрольована поставка;  2) 

контрольована та оперативна  закупка. 

Складність виявлення фактів одержання неправомірної вигоди 

службовою особою полягає в особливостях цього злочину,  адже інколи зовні 

дії службових осіб мають правомірний і законний характер. Лише за умови 

встановлення мотивів такої діяльності службових осіб, характеру дій, 

встановлення факту корисливої зацікавленості, яка пов’язана з поведінкою та 

діями службової особи, навіть за умови, що вона не суперечить установленим 

правилам, з’являються правові підстави кваліфікувати дії службової особи як 

такі, що мають ознаки корупції [96, с. 119]. 

Виявити такі злочини можливо завдяки збору та аналізу інформації про 
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службову особу, щодо якої є  відомості про причетність до вчинення 

злочину. Це стосується інформації про особисте життя, про матеріальні та 

ідеальні сліди, які виникають під час контакту злочинного характеру. Таку 

інформацію можна отримати від  колег по службі підозрюваного, членів його 

сім’ї, родичів тощо. Тобто фактично докази корупційної діяльності можуть 

бути виявлені як  за місцем роботи, так і за місцем проживання підозрюваних 

осіб. 

Рішення про кваліфікацію діянь службової особи приймається на 

основі повного і всебічного з’ясування обставин злочину та аналізу наявної 

доказової бази. Вважаємо, що остання здобувається двома шляхами: 

оперативним (ОРЗ) та процесуальним (слідчі (розшукові) дії). Насамперед 

оперативним, оскільки в більшості випадків працівники розшуку першими 

отримують інформацію про злочин, після чого передають її прокуророві, 

слідчому або компетентному органу.  Матеріали, у яких зафіксовано 

фактичні дані про протиправні діяння, зібрані оперативними підрозділами з 

дотриманням вимог ОРД, за умови відповідності їх вимогам ст. 99 КПК 

України є документами та можуть використовуватися в кримінальному 

провадженні як докази (ч. 2 ст. 99 КПК України). Однак, як тільки 

відкривається кримінальне провадження, набуває сили процесуальний спосіб 

перевірки інформації, який також передбачає здійснення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

 Отже, пропонуємо поділити способи отримання та перевірки 

інформації про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 368 КК 

України, і особу, яка його вчинила, на дві групи: 1) оперативно-розшукові 

(інформація про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, 

отримана та перевірена до внесення в ЄРДР); 2) процесуальні (інформація 

про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, отримана та 

перевірена після внесення в ЄРДР відповідно до КПК України).  

Найдієвішими і, відповідно, найбільш поширеними ОРЗ при розкритті 

та розслідуванні пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди є: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
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1) спеціальний слідчий експеримент; 2) спостереження; 3) зняття інформації 

з транспортних телекомунікаційних та електронних інформаційних мереж.  

Здійснення спостереження та прослуховування телефонних 

переговорів, у тому числі зняття інформації з інших каналів зв’язку, в 

українському законодавстві регулюється Законом України «Про оперативно-

розшукову діяльність». А саме в ч. 3 ст. 8 цього Закону йдеться про те, що 

негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншої власності 

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, встановлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу проводяться на підставі ухвали 

слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного 

оперативного підрозділу або його заступника, погодженим із прокурором. Ці 

заходи застосовуються виключно з метою запобігання вчиненню тяжкого або 

особливо тяжкого злочину, запобігання і припинення терористичних актів та 

інших посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій, якщо 

іншим способом одержати інформацію неможливо [95, с. 303]. 

Більшість негласних слідчих (розшукових) дій застосовуються за умови 

вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Незалежно від тяжкості 

злочину проводяться такі негласні слідчі (розшукові) дії: 

– зняття інформації з електронних інформаційних систем або її 

частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або 

утримувачем чи не пов'язаний із подоланням системи логічного захисту (ч. 2 

ст. 264 КПК України), полягає в одержанні інформації з електронних 

інформаційних систем, що містять відповідну інформацію, у тому числі із 

застосуванням технічного обладнання; 

– установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 

КПК України) полягає в застосуванні технічного обладнання для локалізації 

місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2411#n2411
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2411#n2411
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2431#n2431
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2431#n2431
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терміналу, систем зв'язку та інших радіовипромінювальних пристроїв, 

активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку, без 

розкриття змісту повідомлень, що передаються, якщо в результаті його 

проведення можна встановити обставини, які мають значення для 

кримінального провадження; 

– негласні слідчі (розшукові) дії, лише передбачені ст. 268 

(установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу), 269 

(спостереження за особою, річчю або місцем) у виняткових невідкладних 

випадках, визначених ст. 250 КПК України, дозволяється проводити до 

постановлення ухвали слідчого судді [97]. 

Якщо про спостереження та зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних та електронних інформаційних мереж усе більш-менш 

зрозуміло, то відносно спеціального слідчого експерименту є кілька 

суперечливих  моментів. Розглянемо їх. 

 Так, під оперативним експериментом В. М. Осіпкін пропонує розуміти 

сукупність дій працівників оперативно-розшукових підрозділів для 

створення умов особі, яка обосновано підозрюється в підготовці або вчиненні 

тяжкого або особливо тяжкого злочину, щодо яких ця особа має вибір 

злочинної  або незлочинної поведінки [98, с. 441]. Як видно з наведеного, при 

появі інформації щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою може бути проведений 

оперативний експеримент. 

Не погоджується з цим визначенням Ю. В. Кореневський, який вважає, 

що зазначені поняття не відображають його суті. На  погляд цього 

дослідника, сама назва даного заходу є невдалою: вона не стільки розкриває 

його зміст,  скільки, навпаки, ускладнює його розуміння [99, с. 112]. А термін 

«експеримент» призводить до ототожнення з поняттям слідчого 

експерименту, що провокує на однакове розуміння понять слідчого та 

оперативного експерименту  взагалі, хоча вони й зовсім різні. 

У вітчизняному законодавстві такий захід називається спеціальним 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2431#n2431
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2436#n2436
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2338#n2338
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слідчим експериментом, який уперше з’явився в українському праві із 

прийняттям Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 

2012 р. На відміну від російського еквіваленту, а також Киргизького, 

Білоруського та Латвійського [100, с. 137] спеціальний слідчий експеримент, 

закріплений у процесуальному Законі, за своєю правовою природою є вже не 

ОРЗ, а негласною слідчою (розшуковою) дією. 

На нашу думку, хоча поява такого поняття, як негласна слідча 

(розшукова) дія у КПК України, і насторожувала, і дещо не сприймалась 

певним колом працівників правоохоронних органів, зокрема ОРП, однак це є 

значним кроком до «легалізації» результатів ОРД в кримінальному процесі 

України на відміну від скромних спроб наших сусідів. 

Можливо, назви понять «спеціальний слідчий експеримент» та 

«слідчий експеримент» здаються ще більш тотожними, однак за змістом вони 

кардинально різні  і, будучи закріпленими в законодавстві як офіційні 

терміни, несуть у собі індивідуальне, неповторне значення. 

Звісно, якщо замінити поняття «спеціальний слідчий експеримент» 

одним словом, з певною натяжкою можна використовувати слово 

«провокація», оскільки ми створюємо штучні умови для одержання 

неправомірної вигоди. Але слово «провокація» має негативний відтінок і, 

скоріше за все, визве відповідну реакцію в суспільстві, якщо з’явиться в 

Законі. 

У Білорусії, наприклад, замість терміна «провокація» використовується 

«інсценування». У ст. 396 КК Республіки Білорусь зазначається, що 

інсценуванням одержання неправомірної вигоди або комерційного підкупу є 

передача посадовій особі чи працівнику індивідуального підприємства або 

юридичної особи, що не є посадовою особою, без її згоди грошей, цінних 

паперів, іншого майна або надання послуг майнового характеру з метою   

штучного створення доказів вчинення злочину або шантажу [101, с. 258]. 

Як ми вже зазначали, застосування негласної слідчої (розшукової) дії 

спеціального слідчого експерименту регулюється нормами кримінального 
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процесуального кодексу України. Так, у ст. 271 КПК України йдеться про те, 

що контроль за вчиненням злочину може здійснюватися у випадках 

наявності  достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється 

тяжкий чи особливо тяжкий злочин, та проводиться в таких формах: 1) 

контрольована поставка; 2) контрольована та оперативна закупка; 3) 

спеціальний слідчий експеримент; 4) імітування обстановки  злочину. 

Контроль за вчиненням злочину не проводиться, якщо внаслідок таких 

дій неможливо повністю запобігти: 1) посяганню на життя або заподіянню 

особі (особам) тяжких тілесних ушкоджень; 2) поширенню речовин, 

небезпечних для життя багатьох людей; 3) втечі осіб, які вчинили тяжкі чи 

особливо тяжкі злочини; 4) екологічній або техногенній катастрофі. 

Під час підготовки та проведення заходів з контролю за вчиненням 

злочину забороняється провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього 

злочину з метою його подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити 

злочин, який вона би не вчинила, як би слідчий цьому не сприяв, або з цією 

самою метою впливати на її поведінку насильством, погрозами, шантажем. 

Здобуті в такий спосіб речі і документи не можуть бути використані у 

кримінальному провадженні. 

Про результати контролю за вчиненням злочину складається протокол, 

до якого додаються речі й документи, отримані під час проведення цієї 

негласної слідчої (розшукової) дії. Якщо контроль за вчиненням злочину 

закінчується відкритим фіксуванням, про це складається протокол у 

присутності такої особи. 

Порядок і тактика проведення контрольованої поставки, 

контрольованої та оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, 

імітування обстановки злочину визначаються законодавством. 

Прокурор у своєму рішенні про проведення контролю за вчиненням 

злочину, крім відомостей, передбачених ст. 251 КПК України, зобов’язаний: 

1) викласти обставини, які свідчать про відсутність під час негласних слідчих 

(розшукових) дій провокування особи на вчинення злочину; 2) зазначити 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2342#n2342
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факт   застосування спеціальних імітаційних засобів. 

Якщо при проведенні контролю за вчиненням злочину виникає 

необхідність тимчасового обмеження конституційних прав особи, воно має 

здійснюватися в межах, які допускаються Конституцією України, на підставі 

рішення слідчого судді згідно з вимогами КПК України. 

Оперативним підрозділам для виконання завдань ОРД за наявності 

передбачених ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

підстав надається право з метою виявлення та фіксації діянь, передбачених 

ст. 305, 307, 309, 311, 318, 321, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 КК 

України, проводити операції з контрольованого вчинення відповідних діянь. 

Порядок отримання дозволу, строк його дії, порядок проведення операції з 

контрольованого вчинення корупційного діяння визначаються КПК України 

(п. 7-1 ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність»). 

В Інструкції про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні, затвердженій МВС України 16 листопада 2012 р. № 1042,  

зазначається, що спеціальний слідчий експеримент полягає у створенні 

слідчим та оперативним підрозділом відповідних умов в обстановці, 

максимально наближеній до реальної, з метою перевірки дійсних намірів 

певної особи, у діях якої вбачаються ознаки тяжкого чи особливо тяжкого 

злочину, спостереження за її поведінкою та прийняттям нею рішень щодо 

вчинення злочину [96]. 

З огляду на викладене державою начебто створені всі умови для 

проведення ОРЗ та використання їх результатів у доказуванні в 

кримінальному провадженні щодо пропозиції, обіцянки та одержання 

неправомірної вигоди. Однак у КК України є стаття 370 «Провокація 

підкупу», якою передбачено відповідальність за такі дії. Так, кримінально 

караними є: 1) провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурення 

особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або 

прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або 

прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду; 2) те саме діяння, 

вчинене службовою особою правоохоронних органів [6, с. 176]. 

Як бачимо, держава передбачає кримінальну відповідальність за 

проведення спеціального слідчого експерименту та аналогічного ОРЗ. Більш 

того, для працівників правоохоронних органів передбачене покарання у 

вигляді позбавлення волі на три роки в кращому випадку, що робить для них 

використання зазначених негласних слідчих (розшукових) дій та ОРЗ ще 

«привабливішими». Ми розуміємо, що напевне автори цієї статті насамперед 

намагалися захистити фундаментальні права та свободи людини від 

правоохоронного свавілля, і в цьому є певний сенс. Однак для цього слід 

було зважити на всі сторони цієї норми, щоб і захистити права громадян, і 

дати можливість правоохоронцям виконувати свою  роботу – боротися з 

корупцією.  

У створених законодавцями умовах виконання зазначених дій та 

заходів  виявляється справою дуже делікатною. Тобто залишається невелике 

«вікно» для їх реалізації. 

Якщо отримана оперативна інформація про те, що конкретна посадова 

особа за прийняття конкретних рішень на користь інших осіб вимагає, 

одержує неправомірну вигоду (наприклад, голова сільради пропонує таким 

чином земельні паї всім охочим), але потерпілі до правоохоронних органів не 

звертаються, оскільки мають свій інтерес у вчиненні злочину, то 

правоохоронці не мають права притягнути таку особу до відповідальності, 

використовуючи спеціальний слідчий експеримент; щонайменше – можуть 

спробувати  застосувати інші негласні слідчі (розшукові) дії. Якщо вони 

спробують здійснити контроль за вчиненням злочину шляхом направлення 

до посадової особи підготовленого (забезпеченого засобами аудіо- та 

відеозапису, поміченими грошовими купюрами тощо) викривача із 

завданням запропонувати неправомірну вигоду за прийняття рішень на 

нібито свою користь, такі дії будуть розцінені як провокація. 
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Єдиний залишений законодавцем спосіб: потерпіла особа (не 

пропонувальник неправомірної вигоди) сама звернеться до правоохоронних 

органів, погодиться взяти  участь у спеціальному слідчому експерименті, під 

час зустрічі із службовою особою (корупціонером)  не вимовить жодного 

слова щодо пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди, – і лише тоді, коли 

службова особа сама запропонує вирішити питання за рахунок неправомірної 

вигоди,  її можна буде притягнути до відповідальності. 

Спеціальний слідчий експеримент може бути проведений  стосовно 

службової особи, якщо наявна інформація про можливе вчинення 

кримінального правопорушення, – тобто якщо надійшла інформація про 

можливе кримінальне правопорушення, про домовленість щодо пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди або інформація щодо 

прийняття такої пропозиції, обіцянки. Після отримання інформації такого 

характеру  здійснюються заходи щодо організації та проведення 

оперативного експерименту.  

Отримати інформацію про прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою можливе завдяки так 

званим інформаторам (викривачам). Викривач – це особа, яка добросовісно 

та на обґрунтованих підставах повідомляє компетентним органам про будь-

які факти, пов’язані з корупційною діяльністю [11, с. 49].  

На практиці частіше інформатори самі стають жертвою вимагання 

неправомірної вигоди або свідками такого. Зазвичай це виключні випадки в 

житті таких осіб, пов’язані з тим, що вони змушені викривати корупційні дії 

через безвихідь або з метою допомогти комусь із близьких чи  знайомих. Але 

є й інша категорія інформаторів, які здійснюють викривання суб’єктів 

вчинення такого злочину майже на «професійному» рівні і співпрацюють з 

правоохоронними органами, зокрема з ОРП, на постійній основі, у тому числі 

отримуючи державну «заробітну платню». Таких інформаторів дуже мало 

через дефіцит їх матеріального забезпечення. 

Згадані вище особи становлять групу, яка потребує особливого захисту. 
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Звичайно більшість кримінальних правопорушень корупційного характеру 

залишаються невиявленими, оскільки свідки, потерпілі від таких дій,  

побоюються за власні інтереси. Тому державі належить вдатися до дієвих 

механізмів забезпечення безпеки осіб, у яких є достатні підстави підозрювати   

факти корупції і які добросовісно доповідають про свої підозри 

компетентним органам. 

Дійсно, відповідно до ст. 33 Конвенції ООН і ст. 9 Цивільної конвенції 

про боротьбу з корупцією Ради Європи кожна сторона таких договорів має 

передбачити в системі національного законодавства належні заходи для 

забезпечення безпеки осіб, які на обґрунтованих підставах повідомляють про 

факти корупційної діяльності [4, с. 266; 11, с. 49]. Україна відреагувала на 

таку вимогу, прийнявши Закон  України «Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві» та  включивши в Закон України 

«Про запобігання та протидію корупції» цілий розділ VII,  у ст. 53 якого, 

зокрема,  міститься визначення викривача. Під останнім слід розуміти особу, 

яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, 

повідомляє про порушення вимог Закону іншою особою [1, с. 2056; 102, 

с. 51]. 

Інформація від викривача може бути надіслана до суб’єктів протидії 

корупції кількома способами, а саме: повідомленням по телефону, через 

мережу Інтернет на офіційні веб-сайти органів, уповноважених щодо 

протидії корупції, письмові повідомлення тощо. 

Внаслідок діяльності щодо викриття прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної вигоди службовою особою викривач або члени 

його сім’ї не можуть бути звільнені з місця роботи, не можуть притягатися до 

адміністративної відповідальності чи бути піддані іншим негативним 

заходам впливу з боку керівника. Питання в тому, чи дотримуються таких  

вимог на практиці. Це залежить від ступеня довіри населення до органів, які 

здійснюють боротьбу з розглядуваним видом злочинів, і до держави в 

цілому. Знову ж таки, викривач має повне право не розголошувати відомості 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3782-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/3782-12
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про себе, тобто повідомити інформацію анонімно. Таке повідомлення має 

бути перевірене   протягом п’ятнадцяти днів із дня його отримання, а за 

наявності підстав цей строк може бути продовжено до тридцяти діб. 

Забезпечення безпеки викривачів має бути питанням номер один у 

державі, оскільки саме завдяки їх даним можливо викрити корупційну 

діяльність та попередити прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою. 

Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» (п. 6 ч. 1 ст. 

7) на підрозділи, які здійснюють ОРД, покладено обов’язок забезпечити із 

залученням інших підрозділів безпеку осіб, які надають допомогу, сприяють 

оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб [95, с. 303]. 

З наведеного вище зрозуміло, що інститут викривачів в Україні досить 

новий та «хиткий», тому не користується особливою популярністю серед 

населення. По-перше, український менталітет розцінює поняття викривача як 

донощика, ябеди, тобто людини негідної, яка заважає жити іншим, а  аж ніяк 

не порядного відповідального громадянина. По-друге, через низький рівень 

довіри до правоохоронних органів та судової системи викривачі не вірять, що 

в разі допомоги у викритті корупціонера держава забезпечить їх безпеку. 

Як вихід із цієї непростої ситуації вважаємо за необхідне вжити  таких 

заходів: 1) шляхом використання засобів масової інформації популяризувати 

викриття суб’єктів одержання неправомірної вигоди та дії викривачів як 

допомогу не лише державі, але й своїй родині, як один із головних способів 

покращення життя в Україні сьогодні та в майбутньому; 2) реформувати та 

створити  насправді  дієву  систему заходів забезпечення безпеки 

інформаторів (викривачів); 3) створити й забезпечити механізм матеріальної 

або іншої винагороди осіб, які сприяли викриттю прийняття пропозиції, 

обіцянки та одержання неправомірної вигоди. Під іншою винагородою може 

бути будь-яка поступка або пільга в тій сфері чи галузі, у якій було викрито 

надання пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. 
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Наприклад, позаконкурсний вступ до вищого навчального закладу; 

позачергове оформлення земельної ділянки тощо. 

Можна створити систему матеріальної винагороди за викриття 

суб’єктів: 1) у вигляді математичної прогресії: більше викривань – більша 

винагорода у відсотках; 2) пропонувати інформатору (викривачу) 25% суми 

неправомірної вигоди, вилученої в корупціонера. Вважаємо, що будь-яка 

сума, витрачена на дієвий спосіб боротьби з корупцією, не перевищить тієї 

шкоди, яку заподіює країні цей вид злочину. Тому запровадження зазначених 

механізмів має  стати цілком виправданим. Крім того, винагороду для 

викривачів можна отримувати з кишені самих пропонувальників та 

одержувачів неправомірної вигоди. 

Шляхом зазначених вище дій ми стимулюватимемо виникнення  в 

державі такого поняття, як «мисливець на корупціонерів», а згодом, 

можливо, і створення відповідного інституту на кшталт інституту приватних 

детективів, який лише починає зароджуватись в Україні. 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» матеріали ОРД використовуються: 1) як приводи та підстави для 

початку досудового розслідування; 2) для отримання фактичних даних, які 

можуть бути доказами в кримінальному провадженні; 3) для попередження, 

виявлення, припинення і розслідування злочинів, розшуку злочинців та осіб, 

які безвісти зникли; 4) для забезпечення безпеки працівників суду, 

правоохоронних органів та  осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників 

розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які 

конфіденційно співпрацюють або співпрацювали з розвідувальними 

органами України, та членів їх сімей; 5) для взаємного інформування 

підрозділів, уповноважених здійснювати ОРД, та інших правоохоронних 

органів; 6) для інформування державних органів відповідно до їх компетенції 

[95, с. 303]. 

Охарактеризуємо кожен із названих вище способів використання 
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матеріалів ОРД під час розслідування розглядуваних злочинів. 

1. Приводом та підставою для початку досудового розслідування 

можуть бути заява, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення 

або самостійне виявлення слідчим, прокурором  із будь-якого джерела, у 

тому числі від підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

обставин, що можуть свідчити про прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 214 КПК України). 

2. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення 

здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, 

висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших 

процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. 

3. Підрозділи, які здійснюють ОРД, зобов'язані в межах своїх 

повноважень відповідно до законів, що становлять правову основу 

оперативно-розшукової діяльності, вживати необхідних ОРЗ щодо 

попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття 

причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, здійснювати профілактику 

правопорушень. 

У разі виявлення ознак злочину оперативний підрозділ, який здійснює 

ОРД, зобов'язаний невідкладно направити зібрані матеріали, у яких 

зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, 

відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до 

відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення 

досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України (ч. 1, 2 ЗУ 

«ОРД»). 

4. КПК України та іншими Законами України для здійснення 

правосуддя передбачено заходи щодо забезпечення безпеки працівників 

поліції та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». 
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У ст. 7 КПК України визначено засади кримінального провадження, 

однією з яких (п. 5) передбачено забезпечення права на свободу й особисту 

недоторканність, котра розкривається в ст. 12 стосовно підозрюваного та 

обвинуваченого. Щодо забезпечення безпеки суб’єктів кримінального 

провадження, зокрема на стадії досудового розслідування, таких як свідок, 

потерпілий та ін., саме поняття «забезпечення безпеки» не визначено й не 

конкретизовано, а загалом «розпорошено» по різних статтях чинного КПК 

України (на відміну від попереднього КПК – ст. 52-1, 52-2 й ін.). У п. 5 ст. 56 

КПК України, наприклад, передбачено, що потерпілий, за наявності 

відповідних підстав, має право на забезпечення безпеки щодо себе, близьких 

родичів або членів своєї сім’ї, майна та житла. Також загалом питання 

забезпечення безпеки свідка вирішує й п. 8 ст. 66 КПК України:  свідок має 

право заявляти клопотання у випадках, передбачених законом. Аналогічна 

позиція законодавця закріплена  п. 4 ст. 68, п. 7 ст. 69, п. 6 ст. 71 КПК 

України, відповідно, й щодо перекладача, експерта, спеціаліста [103, с. 127, 

129]. 

5. Здійснення взаємного інформування органами досудового 

розслідування та оперативних підрозділів під час розслідування прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою є одним із проявів реалізації організаційної форми взаємодії між 

цими підрозділами, без якої виконання основних завдань кримінального 

судочинства, зокрема за даним видом кримінальних правопорушень, майже 

неможливе. 

6. Підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

зобов’язаний інформувати відповідні державні органи про відомі їм факти та 

дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про 

порушення законодавства, пов'язані зі службовою діяльністю посадових осіб 

(п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»). 

 Викладений  в  підрозділі матеріал свідчить про те, що сьогодні, 

отримання та використання оперативно-розшукової інформації про 
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одержання неправомірної вигоди службовою особою є можливим і 

необхідним. Головне – у такій діяльності слід дотримуватись принципу 

законності, обґрунтованості, намагатися захищати фундаментальні права та 

свободи людини від правоохоронного свавілля тощо. Діяльність щодо 

отримання й використання такої інформації має містити в собі елемент 

врівноваженості, щоб і захистити права громадян, і надати можливості 

правоохоронцям виконувати  свою роботу  – боротися з корупцією. 

 

 

2.2. Науково-технічні засоби збирання та дослідження 

криміналістично значущої інформації щодо прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 

 

Безсумнівним є той факт, що важливе значення в процесі розслідування 

одержання неправомірної вигоди відіграє фіксація криміналістично значущої 

інформації. До форм фіксації прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою належать: 1) запис у протоколах 

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

та оперативно-розшукових заходів; 2) застосування технічних засобів.  

На даний час порядок використання науково-технічних засобів для 

фіксації  кримінального провадження закріплений  ст. 107 КПК України.  

Разом із цим у Кодексі визначено підстави, порядок та особливості 

застосування технічних засобів під час досудового розслідування, а також 

відповідальність про їх незастосування. Наведемо приклади щодо 

зазначеного.   

Так, відповідно до ч. 3 п. 11 ст. 42 КПК України підозрюваний, 

обвинувачений має право застосовувати технічні засоби при проведенні 

процесуальних дій, у яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, 

суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при 

проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального 
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провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що 

охороняється законом, чи стосуються приватного життя особи, про що 

виноситься   вмотивована постанова (ухвала) [104, с. 28]. 

Одне  з вирішальних значень у процесі збирання доказів у 

кримінальному провадженні має діяльність спеціаліста, який також 

уповноважений застосовувати технічні засоби фіксації. Так, відповідно до ч. 

2 ст. 71 КПК України спеціаліст може бути залучений для надання 

безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання схем, планів, 

креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами 

кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час 

судового розгляду. Окрім того,   відповідно до п. 2 ч. 4 цієї ж статті 

спеціаліст має право користуватися технічними засобами, приладами та 

спеціальним обладнанням, а відповідно до ч. 5 спеціаліст зобов’язаний 

прибути за викликом до слідчого, прокурора, суду і мати при собі 

необхідне технічне обладнання, пристрої та прилади [104, с. 45]. І такі 

приклади можна продовжувати далі, однак вважаємо за необхідне 

зупинитися саме на предметі нашого дисертаційного дослідження.  

Регулювання КПК України діяльності щодо застосування технічних 

засобів фіксації кримінального провадження є значним кроком у розвитку 

процесуальної діяльності слідчого щодо розслідування злочинів у цілому,  а 

також передбачених ст. 368 КК України зокрема. Про це свідчить самостійна 

стаття (ст. 107) про застосування технічних засобів фіксації кримінального 

провадження з метою виявлення та закріплення криміналістично значущої 

інформації як двох важливих складових процесу збирання доказів. 

Питанням застосування технічних засобів під час розслідування 

злочинів у різний час розвитку суспільства та науки приділялася значна увага 

вчених – процесуалістів та криміналістів. Вважаємо за необхідне  згадати 

дослідників, якими зроблено перші кроки в розвитку цієї діяльності, – 

зокрема, це О. М. Ларін, Ю. К. Орлов, Н. Є. Павлов, М. С. Строгович, 

М. А. Чельцов, С. О. Шейчер та ін. Питаннями застосування науково-
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технічних засобів з метою збирання, дослідження доказів займалися такі 

вчені, як Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, П. Д. Біленчук, І. Б.  Биховський, 

А. І. Вінберг, Г. І. Грамович, Г. Л. Грановський, В. Я. Колдін, В. П. Колмаков, 

Ю.Г. Корухов, В. П. Лавров, О. А. Леві, І. М. Лузгін, Н. П. Майліс, 

B. C. Мітрічев, А. Р. Ратінов, Н. А. Селіванов, А. Р. Шляхов, Н. П. Яблоков та 

ін. 

Виявлення одержання неправомірної вигоди потребує негайної 

фіксації, оскільки така зафіксована інформація матиме в подальшому 

доказове значення як документ, у якому зафіксовано факт  злочинної 

діяльності. 

Інформація щодо корупційних правопорушень службових осіб 

відображається в різноманітних джерелах, деякі з них піддаються фіксації 

різноманітними технічними засобами. Серед таких джерел слід назвати: 

1) повідомлення осіб, у яких вимагали неправомірну вигоду; 2) повідомлення 

осіб, які пропонували, обіцяли неправомірну вигоду службовій особі, але,   

зважаючи  на певні обставини, вирішили заявити про злочин; 

3) повідомлення свідків, очевидців про підготовку, вчинення та 

приховування злочину; 4) передача аудіо-, відеоматеріалів, на яких 

зафіксовано досягнуті між суб’єктами злочину домовленості або факт 

передачі неправомірної вигоди тощо. 

Доведення факту вчинення розглядуваного злочину можливе завдяки: 

1) фіксації перебігу тактичних операцій, окремих слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій та ОРЗ; 2) маркуванню предмета 

неправомірної вигоди перед передачею її службовій особі; 3) вилученню та 

збереженню упаковки (обгортки, тканини, папіра тощо), у якій зберігався 

предмет неправомірної вигоди (такі матеріали можуть використовуватися під 

час розслідування з метою ідентифікації такої упаковки – чи не були складені 

її частини, вилучені в підозрюваного та заявника, чи є вона цілою тощо). 

Фіксація ходу проведення тактичних операцій, окремих слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-
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розшукових заходів, а також вилучення й збереження упаковки, у якій 

зберігався предмет неправомірної вигоди, є дієвим важелем у збиранні 

криміналістично значущої інформації для розслідування таких злочинів. 

Більш детально такі способи ми розглянемо дещо згодом у цьому підрозділі. 

Маркування предмета неправомірної вигоди здійснюється з метою: 

1) одержання доказів контакту службової особи з предметом неправомірної 

вигоди, встановлення характеру такого контакту; 2) можливої ідентифікації 

предмета неправомірної вигоди з упаковкою або предметом, використаним 

для його транспортування, що знаходиться у службової особи; 3) 

встановлення місця його знаходження у випадку можливого переміщення або 

приховування. 

Фіксація прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою забезпечує: 1) збір доказів вчинення такого 

злочину (як зазначає П. Д. Біленчук, фіксація джерел інформації  і є 

застосуванням технічних засобів і тактичних прийомів для отримання 

відбитка джерела інформації у формі, доступній для його сприйняття 

об'єктами доказування) [105, с. 11]; 2) доведення причетності до злочину 

кожної особи, яка брала участь у його підготовці, вчиненні та приховуванні; 

3) викриття неправди та обмови. 

Так, у випадку, якщо підозрювана особа на момент її затримання на 

гарячому може стверджувати, що вона хотіла повідомити про факт 

пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди або ж що не 

помітила, як і хто залишив предмет неправомірної вигоди в неї на столі чи 

біля нього, то для викриття неправди в її твердженні доцільно застосовувати 

спеціальні хімічні речовини та відеозапис. 

Або ж якщо заявник має при собі предмет неправомірної вигоди, то 

щодо цього предмету слід провести заходи для його подальшої 

індивідуалізації, зокрема: 1) зафіксувати (протокол, фотофіксація) зовнішні 

ознаки предмета (провести огляд); 2) просто сфотографувати такі предмети 

(загальна зйомка); 3) зробити ксерокопію; 4) відзняти їх за допомогою 
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камери відеозапису. 

Оскільки фіксація здійснюється завдяки застосуванню технічних 

засобів, то виникає необхідність у науковому вивченні даного поняття. 

Розроблені на основі пізнання закономірностей вчинення злочину 

технічні засоби, тактичні прийоми та рекомендації для роботи з доказами 

дістали назву криміналістичних засобів [105, с. 12]. Відповідно до цього 

останні поділяються на технічні, тактичні та методичні. Нас цікавлять саме 

технічні криміналістичні засоби. У науці криміналістиці технічні засоби 

вивчаються майже в усіх її розділах, зокрема другий розділ присвячений саме 

криміналістичній техніці. Цей розділ становить систему теоретичних 

положень та розроблених на їх основі технічних засобів і методів збирання та 

подання криміналістичної інформації з метою розкриття та попередження 

злочинів. Тобто саме в цьому розділі вивчаються технічні засоби, що 

призначені для роботи з доказами для розкриття та попередження злочинів 

[106, с. 77]. 

До речі, професор М. Б. Вандер, який присвятив свої наукові праці 

дослідженню проблем об’єктивізації доказування із застосуванням науково-

технічних засобів, зазначає, що такий процес дозволяє сформувати систему 

доказів, у якій можливість вимушеної зміни особистих доказів певною мірою 

стримується матеріалізованими фактичними даними [106, с. 89; 107, с. 5]. І це 

дійсно так: особа, дії якої щодо одержання неправомірної вигоди зафіксовано 

на відео, у більшості випадків зізнається у вчиненому. 

Криміналістична техніка – це матеріальні (технічні) засоби, зокрема 

такі: прилади, апарати, обладнання, інструменти, пристосування, комплекти 

для збирання та дослідження слідів кримінального правопорушення та інших 

речових доказів [108, с. 33; 109, с. 57; 110, с. 315]. 

Погоджуємося з позицією О. Г. Філіппова, який зазначає [108, с. 32], 

що криминалістична техніка та спеціальні знання  можуть застосовуватися у 

двох формах, а саме: 1) процесуальній – це застосування техніко-

криміналістичних засобів, прийомів та методів при проведенні слідчих 
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(розшукових) дій особами,   уповноваженими на їх проведення, або 

спеціалістами: фіксація огляду місця передачі предмета неправомірної 

вигоди; проведення дактилоскопічної експертизи тощо. Важливою при цьому 

є обов’язкова фіксація в процесуальних документах (протоколах та додатках 

до них, висновках експертів) фактів та умов застосування криміналістичної 

техніки; 2) непроцесуальній – це застосування техніко-криміналістичних 

засобів, прийомів та методів при проведенні ОРЗ, одержанні консультації у 

спеціалістів, перевірці за криміналістичними обліками тощо. 

Застосування будь-яких технічних засобів під час виявлення та фіксації 

злочинів розглядуваної категорії має відповідати певним вимогам – а саме: 

законності, науковій обґрунтованості, етичності, ефективності, безпечності, 

економії сил та засобів [110, с. 323]. Коротко розглянемо їх. 

Так, відповідно до принципу законності застосування технічних засобів 

при розслідуванні даної категорії злочинів має відповідати закону і бути 

спрямоване на дотримання свобод і законних інтересів громадян. На даний 

час основним законом є КПК України, який передбачає можливість 

застосування технічних засобів фіксації слідчих (розшукових) дій. 

Технічні засоби, що застосовуються в розслідуванні злочинів, мають 

бути науково обґрунтованими, тобто заснованими на досягненнях 

природничих  і технічних наук, а також перевірені практикою. Не менш 

важливим є економія сил та засобів особи, яка проводить досудове 

розслідування. Тому принцип економності тут набуває особливого значення, 

тобто мається на увазі, що для досягнення мети розслідування слід вдаватися 

до таких технічних засобів, застосування яких пов’язане з найменшими 

витратами часу, сил та засобів. Вибір і застосування певних технічних 

засобів має забезпечувати швидке, об’єктивне й повне одержання 

криміналістично значущих даних – бути ефективним; крім того, ці засоби  

мають бути безпечними для життя та здоров’я громадян.   

Такі вчені, як П. Д. Біленчук, Т. В. Ворфоломеєва, В. Н. Герасимов, 

О. А. Закатов, Е. П. Іщенко, В. К. Лисиченко, Н. І. Клименко, О. Г. Філіппов, 
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М. П. Яблоков та ін., пропонують класифікувати криміналістичні засоби за 

різноманітними підставами, зокрема [76; 105; 106; 108; 109; 111; 112; 113]: 

1) залежно від джерела походження: розроблені в криміналістиці для 

збирання та дослідження доказів (наприклад, засоби дактилоскопіювання);    

запозичені з інших наук та галузей знань, але пристосовані для використання 

потреб криміналістики (наприклад, спеціальне фотоустаткування для 

фотозйомки в невидимій зоні спектра); запозичені з інших галузей науки та 

техніки і такі, що застосовуються без будь-яких конструктивних змін 

(наприклад, фото-, відео-, аудіоапаратура); 

2) відповідно до сфери та суб’єктів застосування: оперативно-

розшукова сфера (наприклад, фотоапарати);  слідча (наприклад, лупи, 

дактилоскопічні порошки);  експертна ( мікроскопи, спеціальні 

фотоустановки); 

3) згідно з метою застосування: для збирання доказів (наприклад, 

уніфікована валіза слідчого); для фіксації перебігу та результатів слідчих 

(розшукових) дій (наприклад, фотоапарати, відеокамери); для дослідження 

доказів (наприклад, мікроскопи). 

Усі технічні засоби, що використовуються для виявлення та 

розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою пропонуємо класифікувати за такими підставами:  

1) за формою: процесуальні та непроцесуальні; 

2) за метою їх застосування: для виявлення, фіксації, вилучення та 

дослідження криміналістично значущої інформації; 

3) за призначенням: 

   а) технічні засоби, що використовуються для виявлення злочинів 

(наприклад, при ОРД: прослуховування, фіксація, зняття інформації з 

телекомунікаційних мереж тощо): 

 для виявлення злочину в цілому; 

 для виявлення окремих обставин злочину; 

 для виявлення учасників злочину; 
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          б) технічні засоби, що використовуються під час розслідування: 

  для пошуку та вивчення об’єктів розслідування (для збирання, 

дослідження та оцінки речових доказів); 

  такі, що використовуються при проведенні слідчих (розшукових) 

дій; 

  використовуються при проведенні негласних слідчих (розшукових) 

дій; 

   використовуються при проведенні інших негласних слідчих 

(розшукових) дій; 

   використовуються при проведенні дослідження об’єктів злочину 

(наприклад, призначення та проведення технічної експертизи документів 

тощо); 

           в) технічні засоби, що використовуються під час профілактики 

злочинів; 

4) технічні засоби відповідно до суб’єктів їх використання: 

оперативних працівників, слідчих, інспекторів-криміналістів, експертів.  

Розглянемо наведені вище групи технічних засобів більш детально, 

щоб сформувати уявлення про необхідність та доцільність їх застосування 

під час виявлення, розслідування та попередження такої категорії злочинів. 

Технічні засоби, що використовуються для виявлення злочинів. У 

більшості випадків суб’єктами застосування технічних засобів для виявлення 

злочинів, що нами розглядаються, є працівники ОРП, задіяні в проведенні 

оперативно-розшукових заходів. Така діяльність урегульована на 

законодавчому рівні, зокрема  КПК України та Законом України «Про ОРД». 

Так, відповідно до п. 7 ст. 8 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» підрозділи, які здійснюють ОРД, мають право за-

стосовувати засоби для фіксації предметів, що можуть набути доказового 

значення [95, с. 303]. Як зазначає В. Ю. Шепітько [64, с. 514], до таких 

засобів фіксації належить, наприклад,  фіксація номерів купюр, приготованих 

заявником для передачі певній службовій особі як предмет неправомірної 
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вигоди тощо. 

Відповідно до п. 7-1 ст. 8 Закону України «Про ОРД» підрозділи, які 

здійснюють ОРД, з метою виявлення та фіксації діянь, передбачених ст. 368 

КК України, мають право проводити операції з контрольованого вчинення 

відповідних діянь. Порядок отримання дозволу, строк його дії та порядок 

проведення операції з контрольованого вчинення корупційного діяння 

визначаються КПК України [95, с. 303]. 

Описана вище техніка, застосовувана працівниками ОРП, у 

криміналістиці називається оперативною, вона застосовується негласно. 

Погоджуємося з думкою П. Д. Біленчука, Н. І. Клименко, які вважають, що 

оперативна техніка дещо відрізняється від засобів криміналістичної техніки. 

Однак оперативна техніка все ж таки має власну специфіку не лише стосовно 

суб’єкта її застосування, а й зважаючи на обмежений доступ до неї, режим 

секретності щодо її видів та можливостей тощо [105, с. 50]. 

Поява у 2010 р. статті 359 КК України уможливила визначити низку 

спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації [114]. Так, у 

коментарі до КК України за редакцією М. І. Мельника та М. І. Хавронюка 

спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації визначаються як 

технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та 

інші вироби, спеціально створені, розроблені, модернізовані, запрограмовані 

або пристосовані для виконання завдань з негласного отримання інформації 

під час здійснення ОРД. До таких засобів належать спеціальні технічні 

засоби для негласного: 1) отримання та реєстрації аудіоінформації 

(спрямований мікрофон, радіозакладний пристрій тощо); 2) візуального 

спостереження та документування (малогабаритна фотокамера, мініатюрна 

зорова труба, прилад нічного бачення з можливістю реєстрації зображення 

тощо); 3) прослуховування телефонних переговорів (відповідні системи 

провідного зв’язку і радіоапаратура); 4) перехоплення та реєстрації 

інформації з технічних каналів зв’язку (спеціалізовані пристрої зняття 

інформації з оптичних, кабельних і провідних ліній зв’язку, спеціалізоване 
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програмне забезпечення тощо); 5) контролю поштових повідомлень і 

відправлень (переносний рентгенотелевізійний пристрій, портативний 

рентгенопристрій); 6) обстеження предметів і документів (портативний 

рентгенопристрій, універсальний засіб відмикання замків тощо); 

7) проникнення в приміщення, транспортні засоби, інші об’єкти та їх 

обстеження (радіостанція для прихованого носіння, нелінійні локатори та 

радіолокатори, універсальний засіб відмикання замків тощо); 8) контролю за 

переміщенням транспортних засобів та інших об’єктів (радіопеленгаторні 

засоби, апаратура для негласного запису, мініатюрні датчики тощо); 

9) отримання інформації з технічних засобів її зберігання, обробки та 

передачі (контейнери для термінового знищення інформації на аудіо-, 

відеокасетах, магнітних носіях) [115, с. 1033]. 

У свою чергу, відповідно до Листа Служби безпеки України № 36/1199 

від 03.03.2006 р. «Щодо переліку товарів, які відносяться до спеціальних 

технічних засобів негласного отримання інформації», до таких засобів 

належать спеціальні технічні засоби для негласного: 1)  отримання та 

реєстрації аудіоінформації; 2) візуального спостереження та документування; 

3) прослуховування телефонних переговорів; 4) перехоплення та реєстрації 

інформації з технічних каналів зв'язку; 5) обстеження предметів і документів; 

6) проникнення у приміщення, транспортні засоби, інші об'єкти та їх 

обстеження; 7) контролю за переміщенням транспортних засобів та інших 

об'єктів; 8) отримання (зміни, знищення) інформації з технічних засобів її 

зберігання, обробки та передачі [116]. 

Застосування оперативними працівниками технічних засобів при 

проведенні ОРЗ має оформлюватися відповідним чином – а саме складанням 

службових документів, таких як: рапорти, довідки, акти, звіти тощо. До таких 

документів додаються предмети та вилучені документи, що підтверджують 

факт прийняття неправомірної вигоди. Особливого значення набувають 

способи фіксації таких ОРЗ. Найбільш ефективними є фонограми та відео- 

зйомка, оскільки вони   фіксують весь процес проведення заходу, 
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відтворюють механізм вчинення злочину, відображають злочин та 

оперативний захід, поведінку підозрюваних у динаміці. Разом із цим  можна  

використовувати фотофіксацію, однак пласке зображення, отримане в 

результаті, не повною мірою передає сутність заходу і механізм передачі 

неправомірної вигоди. 

Технічні засоби, що використовуються під час розслідування такої 

категорії злочинів, застосовуються для: 1) збирання доказів (виявлення, 

фіксації та вилучення); 2) дослідження; 3) оцінки. У криміналістиці під 

збиранням доказів мається на увазі їх виявлення під час огляду місця події, 

при проведенні інших слідчих (розшукових) дій, належне їх вилучення і 

фіксація в протоколі слідчої (розшукової) дії та за допомогою технічних 

засобів. Дослідження доказів може здійснюватися шляхом попереднього 

огляду на місці їх виявлення та безпосередньо шляхом експертного 

дослідження. Оцінка доказів здійснюється при зіставленні з усіма 

матеріалами кримінального провадження та іншими доказами, наявними в 

розпорядженні слідчого або суду. Всі докази оцінюються в сукупності [108, 

с. 33]. 

Під час розслідування розглядуваної категорії злочинів застосування 

технічних засобів відбувається при проведенні слідчих (розшукових) дій. 

Так,  відповідно до п. 2 ст. 103 КПК України процесуальні дії під час 

кримінального провадження можуть фіксуватися на носії інформації, на 

якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії. 

Позитивним, на нашу думку, є те, що в Кодексі чітко простежується 

тенденція довіри до технічних засобів фіксації слідчих (розшукових) дій. Так, 

у ч. 2 ст. 104 сказано: якщо за допомогою технічних засобів фіксується 

допит, текст показань може не вноситися до відповідного протоколу за 

умови, що жоден з учасників процесуальної дії не наполягає на цьому. У 

такому разі в протоколі зазначається, що показання зафіксовані на носії 

інформації, який додається до   нього [117, с. 71]. 

Свідченням довіри до застосування технічних засобів при проведенні 
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слідчих (розшукових) дій є передбачене КПК України проведення допиту, 

упізнавання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування 

(ст. 232). Хід і результати слідчої (розшукової) дії, проведеної в режимі 

відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису.  

Безумовно, використання в дистанційному досудовому розслідуванні 

технічних засобів і технологій має забезпечувати належну якість зображення 

та звуку, а також інформаційну безпеку [117, с. 154]. 

 Додамо до сказаного, що технічні засоби можуть застосовуватися під 

час проведення таких слідчих (розшукових) дій, як допит (ст. 224 КПК 

України), пред’явлення для впізнавання (ст. 229, 231), обшук (ст. 234), огляд 

(ст. 237), слідчий експеримент (ст. 240), освідування особи (ст. 241). 

Умовно технічні засоби, застосовувані при проведенні слідчих 

(розшукових) дій, можна поділити на ті, що застосовуються: слідчим; 2)   

інспектором-криміналістом; 3) судовим експертом;4) оперативним 

працівником при проведенні слідчих (розшукових) дій. 

Серед усього різноманіття технічних засобів, що застосовуються при 

проведенні слідчих (розшукових) дій, важливу роль відіграє відеозапис, 

оскільки дозволяє зафіксувати дії кожного в динаміці, що неможливо при 

застосуванні інших способів фіксації. Технічні можливості сучасної 

відеотехніки забезпечують отримання цілком задовільного кольорового 

зображення навіть за несприятливих умов освітлення без додаткових 

освітлювачів під постійним контролем якості зображення і звуку [109, с. 68]. 

Особливо важливим є застосування відеозапису під час затримання 

осіб, які одержують неправомірну вигоду. Це пов’язано з деталізацією 

обставин затримання, доведення причетності до злочинних дій кожного 

учасника затримання, розміщення речових доказів, відтворення дій щодо 

передачі предмета неправомірної вигоди та переглядом інших важливих для 

розслідування обставин. Окрім того, під час підготовки до затримання на 

гарячому та при огляді предмета неправомірної вигоди доцільно застосувати 

відео- та звукозапис, що дає можливість фіксувати не тільки індивідуальні 
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особливості предмета, але й сам процес його пред’явлення заявником, процес 

передачі службовій особі та інші важливі для розслідування обставини. 

Не менш важливим є застосування відеозапису під час допиту. Завдяки   

йому закріплюються всі свідчення допитуваної особи в динаміці, шляхом 

аналізу  змісту відеозапису стає можливим виявити брехню, а також 

виключити можливість зацікавлених осіб скомпрометувати результати 

допиту, опираючись на неправдиві заяви про допущення слідчим порушень 

закону [118, с. 67; 119, с. 11].  Справедливо  зазначає Т. В. Ворфоломеєва, 

говорячи про те, що відеозапис під час допиту дозволяє поєднати фонозапис і 

відеофіксацію, відображаючи обстановку, у якій відбувався  допит, поведінку 

допитуваного, відповіді на поставлені запитання, зовнішні реакції на 

запитання, ритм мови, паузи, жести, рівень освіченості, вихованості тощо. 

Усього цього позбавлений протокол допиту, який вибірково передає лише 

вербальну інформацію, коли жива мова й особливості спілкування 

замінюються сухим переказом [109, с. 95]. 

Застосування відеозапису під час допиту є необхідним з огляду на його 

ефективність  і має певне тактичне значення  у випадках, коли: 1) 

підозрюваний налаштований на дачу правдивих показань; 2) слідчий має 

намір пред'явити підозрюваному в ході допиту матеріали та речові докази, 

що спростовують окремі помилкові твердження останнього; 3) щодо свідків 

може чинитися вплив зацікавлених осіб, з тим щоб ті змінили свої показання; 

4) свідки перебувають в небезпечному для життя стані, що виключає або 

ускладнює можливість їх повторних допитів. 

Технічні засоби, що використовуються при проведенні негласних 

слідчих (розшукових) дій (ст. 252 КПК України). Негласні слідчі (розшукові) 

дії – це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи 

проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, 

передбачених КПК України [120, с. 153]. 

Відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 
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провадженні [97] при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій 

використовуються технічні засоби, а саме: 1) під час аудіо-, відеоконтролю 

особи, який полягає в негласній фіксації та обробці з використанням 

технічних засобів розмови цієї особи або інших звуків, рухів, дій, пов'язаних 

з її діяльністю або місцем перебування тощо (наприклад, відео- та 

аудіомагнитофон, засоби обчислювальної техніки, лазерні компактдиски 

тощо) (ст. 258, 260 КПК України);  2) під час огляду і виїмки кореспонденції, 

яка  полягає в негласному відкритті й огляді затриманої кореспонденції, на 

яку накладено арешт, обладнанні виявлених речей і документів технічними 

засобами контролю тощо  (наприклад, збільшувальні прилади, освітлювачі 

тощо) (ст. 262 КПК України); 3) при знятті інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж, яка полягає в негласному проведенні із 

застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та 

фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержанні, 

перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами 

зв'язку (знаки, сигнали, письмовий текст, зображення, звуки, повідомлення 

будь-якого виду) (ст. 263 КПК України); 4) при знятті інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж, яка поділяється: а) на контроль за 

телефонними розмовами; б) зняття інформації з каналів зв'язку; 5) при знятті 

інформації з електронних інформаційних систем без відома її власника, 

володільця або утримувача, яка полягає в одержанні інформації, у тому числі 

із застосуванням технічного обладнання, яка міститься в електронно-

обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматичних системах, 

комп'ютерній мережі (ст. 264 КПК України). 

Використання технічних засобів при розслідуванні розглядуваних 

злочинів пов’язане з обмеженістю органів чуття людини, яка здійснює 

контррозвідку. Тому завдяки різноманітним приладам можливо здобути 

криміналістично значущу інформацію при проведенні ОРЗ. 

 В. М. Заплатинський виділяє такі технічні засоби, що можуть 

використовуватися в промисловому шпигунстві: 1) спеціальна 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2390#n2390
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2398#n2398
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2398#n2398
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2409#n2409
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звукозаписуюча апаратура; 2) прилади для зняття інформації з телефонних 

ліній зв'язку; 3) міні-радіозакладки; 4) апаратура для зняття інформації з 

вікон за допомогою лазерних випромінювачів; 5) навідні мікрофони; 6) 

спеціальні системи спостереження і передачі відеозображення; 7) спеціальна 

фотоапаратура; 8) прилади нічного бачення; 9) апаратура для виявлення 

радіоактивного та іншого випромінювання тощо [121, с.  36, 58]. 

Досить поширеним для виявлення розглядуваних злочинів є 

використання набору засобів для невидимого маркування об’єктів 

неправомірної вигоди (наприклад, «Хабар-3»). Останній складається з набору 

спеціальних засобів для невидимого маркування (видимого в УФ-променях 

254 нм і 365 нм) документів, банкнот та інших об’єктів. 

Під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою 

особою можуть проводитися інші види негласних слідчих (розшукових) дій 

із застосуванням технічних засобів, зокрема [117, с. 176 – 180]: 1) обстеження 

публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи слідчим 

шляхом використання  технічних засобів  з метою встановлення технічних 

засобів аудіо-, відеоконтролю особи (ч. 1 ст. 267 КПК України); 

2) установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу шляхом 

застосування технічних засобів для його локалізації, без розкриття змісту 

повідомлень, що передаються (ч. 1 ст. 267 КПК України); 3) спостереження 

за особою, річчю або місцем з використанням відеозапису, фотографування, 

спеціальних технічних засобів для спостереження  (ч. 1 ст. 269 КПК 

України); 4) аудіо-, відеоконтроль місця здійснюється шляхом прихованої 

фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відеозапису всередині публічно 

доступних місць, без відома їх власника, володільця або присутніх у цьому 

місці осіб (ч. 1 ст. 270 КПК України). 

Значну роль відіграють у розслідуванні розглядуваних злочинів 

технічні засоби експертного дослідження об’єктів злочину. На думку 

О.М. Зініна, технічні засоби криміналістичного дослідження базуються на 

новітніх досягненнях природознавства, математики, фізики та аналітичної 
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хімії, кібернетики, фізіології й інших наук, розробляються з урахуванням 

потреб слідчої, експертної, оперативно-розшукової та судової практики [122, 

с. 114]. Погоджуючись із думкою вченого, зазначимо, що доведення 

причетності певної особи до прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди можливе завдяки проведенню відповідного виду 

судових експертиз. 

 У працях багатьох учених висвітлювалися питання щодо видів та 

призначення технічних засобів експертного дослідження [58; 109; 123; 124; 

125].  Проаналізувавши ці праці, ми дійшли висновку, що технічні засоби, 

використовувані під час проведення експертних досліджень при 

розслідуванні злочинів розглядуваної категорії, поділяються на такі групи: 1) 

загальнотехнічні – засоби, що використовуються в різних галузях науки  і 

техніки для вирішення конкретних завдань.  Це можуть бути технічні засоби, 

які використовуються в незмінному чи зміненому вигляді. Наприклад, для 

фіксації  поданого на дослідження об’єкта використовують фотоапарати, для 

дослідження – мікроскопи, спектрометри та  ряд інших засобів залежно від 

виду й мети вивчення; 2) криміналістичні – засоби, розроблені для 

криміналістичної мети та призначені виключно для вирішення експертних 

завдань.  До них належать порівняльні мікроскопи (наприклад, МБС-10, 

МКС), різні спеціальні прилади для дослідження документів (наприклад, 

Regula, Foster+Freemen тощо). 

 Доречно виділити в окрему групу джерела освітлення, що 

використовуються експертами при дослідженні об’єктів. Наприклад, широко 

застосовуються при дослідженні паперових грошей, документів 

ультрафіолетові випромінювачі (УФ 365 та 254 нм), вузькополосні 

світлодіодні джерела експертного світла (crime-line 2/82S/XL) для виявлення 

необроблених слідів пальців рук, залишених,  скажімо, суб’єктами 

одержання неправомірної вигоди.  Особливо зауважимо на лабораторному 

комплексі crime-line МL2, який дозволяє виявити сліди, попередньо 

оброблені хімічними реагентами. 



107 

Нерідко в розслідуванні розглядуваної категорії злочинів об’єктами 

експертного дослідження стають і самі носії інформації та технічні засоби, за 

допомогою яких отримано інформацію з телекомунікаційних мереж та в 

результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем (ч. 3 ст. 

266 КПК України). Такі дії можливі завдяки тому, що технічні засоби, що 

застосовувалися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та 

первинні носії отриманої інформації зберігаються до набуття законної сили 

вироком суду [117, с. 176]. 

Існують також технічні засоби, що використовуються під час 

профілактики злочинів. Мається на увазі: 1) виявлення за допомогою 

техніко-криміналістичних засобів і методів, умов, які сприяли вчиненню 

злочинів; 2) розробка технічних засобів, які утруднюють або виключають 

досягнення злочинної мети; 3) створення умов, що сприятимуть швидкому 

виявленню та встановленню злочинів.  

Засоби криміналістичної техніки, такі як фото-, відео-, звукозаписуючі 

пристрої, широко використовуються в попередженні злочинів  і 

профілактичній діяльності досудового розслідування та суду. На основі 

криміналістичної техніки розроблені різні спостережні пристрої – такі, що 

автоматично реєструють ознаки злочинів і правопорушень («Фотоінспектор», 

засоби охоронної сигналізації). Телевізійні та звукові системи 

спостереження, спеціальні електронні замки та багато інших пристроїв 

розробляються не без допомоги криміналістів і є засобами криміналістичної 

профілактики [105,с. 55]. 

Підсумовуючи наведене в підрозділі, маємо зазначити, що 

використання технічних засобів для виявлення та розслідування прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою робить можливим збирання вагомих доказів, які підтверджують або 

спростовують причетність конкретної особи до вчинення даного злочину, а 

також їх дослідження та оцінку. Арсенал таких технічних засобів був нами 

класифікований за різними підставами і висвітлений у різних його аспектах. 
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Зазвичай технічні засоби активно застосовуються не лише при виявленні 

такого виду злочинів, але й під час розслідування – зокрема, при проведенні 

слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових та інших заходів, а також 

під час експертних досліджень виявлених об’єктів, що мають значення для 

кримінального провадження. 

 

 

2.3. Використання поліграфа як методу виявлення та запобігання 

прийняттю пропозиції, обіцянки або одержанню неправомірної вигоди 

службовою особою 

 

В умовах антикорупційної реформи виникла потреба в удосконаленні 

методичного забезпечення правоохоронних органів. Новими засобами 

боротьби зі злочинністю є методи прикладної психофізіології, у тому числі 

впровадження поліграфа в практику виявлення, розслідування злочинів та 

запобігання їм. Це   абсолютно доцільно з огляду на те, що досягнення науки 

і техніки, шляхом використання новітніх засобів та методів розслідування, 

здатні значно покращити ефективність діяльності щодо розкриття та 

розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ст. 368 КК України [6, 

с. 170],   

КПК України змінив підходи до використання спеціальних знань 

уповноважених осіб, які мають розслідувати кримінальні правопорушення, та 

забезпечення ними джерел доказів, що надає сторонам кримінального 

провадження значно більше можливостей застосування в доказуванні 

інституту судових експертиз. Утім  багато питань застосування досягнень 

науки і техніки, а також спеціальних знань відповідного профілю в 

розслідуванні злочинів досі залишаються малодослідженими або 

дискусійними. До їх переліку  відносять і знання щодо проведення судових 

психофізіологічних експертиз та експертних досліджень з використанням 

поліграфа на основі методу інструментальної діагностики достовірності 
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вербальної інформації та оцінки експертної діяльності [127, с. 3]. Це 

пов’язано з відсутністю інформації про підстави та умови його використання 

під час досудового розслідування в чинному   кримінально-процесуальному 

законодавстві, а також з активними дискусіями щодо його доцільності, 

ефективності застосування  як  доказу.  

  На наш погляд, зазначене питання є актуальним для розслідування 

одержання неправомірної вигоди службовою особою, оскільки доказів такої 

неправомірної діяльності небагато, особи ретельно маскують свої дії, 

відмовляючись від дачі показань, чим створюють ряд певних чинників, які  

заважають розслідуванню. 

Проблемні питання, пов’язані з використанням поліграфа в 

розслідувані злочинів, досліджували вчені в різні періоди розвитку нашої 

держави.  В їх числі О. В. Белюшина, С. В. Ігнатова, Ю. К. Орлов, 

Г. К. Кравцова, Я. В. Коміссарова, О. І. Мотлях, Ж. Ю. Половнікова, 

М. А. Селіванов, А. П. Сошніков, Т. Р. Морозова, Ю. І. Холодний та ін. 

Однак особливості використання поліграфа для запобігання одержанню  

неправомірної вигоди службовою особою ще залишаються маловивченими. 

В Україні доволі тривалий час можливості поліграфа 

використовуються  з метою кадрового забезпечення як на приватних, так і на 

державних підприємствах, в установах, організаціях. Аналіз інтернет-сайтів, 

присвячених рекламі поліграфних послуг, дозволяє дійти висновку, що лише 

в столиці  існує десять центрів, які здійснюють поліграфні перевірки на 

замовлення, а також  ряд фірм, банків, агенцій тощо, у яких є штатні 

поліграфологи. Окрім того,  чимало приватних структур, особливо сумісних 

– російсько-українських і тих, які є представниками іноземних підприємств в 

Україні, – практикують проведення поліграфних перевірок кандидатів на 

заміщення вакантних посад або персоналу, який вже працює [128, с. 85; 129, 

с. 23]. 

Особливого значення використання поліграфа набуло під час 

реформування правоохоронних органів. Зокрема, у Законі України «Про 
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Національну поліцію» (ч. 2 ст. 50) зазначено, що громадяни України, які 

виявили бажання вступити на службу до поліції, за їх згодою проходять 

тестування на поліграфі [130]. 

 Вважаємо, що використання поліграфа в процесі розслідування – це 

питання часу, оскільки така практика активно й ефективно використовується 

в країнах Євросоюзу. Міжнародна практика свідчить, що перевірка на 

поліграфі  здебільшого спрямована на ОРД, яка сприяє офіційному 

розслідуванню злочинів, а не на одержання матеріалів доказів. Дослідження, 

здійснені  Американською асоціацією операторів поліграфа, говорять про те,  

що у 87 –96 % випадків  використання поліграфа наявний позитивний для 

розслідування ефект [131, с. 135; 132, с. 94]. 

 Нами теж було проведене дослідження, яке полягало в опитуванні 

слідчих НП стосовно доцільності використання поліграфа в розслідуванні 

злочинів.  Виявилося, що 59,8 % опитаних вважають, що використання 

поліграфа в розслідуванні розглядуваної категорії злочинів дозволить 

виявити докази, викрити брехню, встановити винних та інші обставини 

злочину; 23,2 %  вважають, що використання поліграфа доцільне лише в 

ситуації, коли  немає ніяких доказів причетності осіб до злочину; 17,1 % 

опитаних взагалі піддають сумніву результати опитування за допомогою 

поліграфа (див. додаток А). 

Якщо зважити на міжнародний досвід використання поліграфа, то, за 

свідченнями таких вчених, як В. О. Криволапчук, М. Т. Бондарчук, С. М. 

Злешко, О. В. Шаповалов і Л. Г. Коваль, перевірки на поліграфі вже давно 

широко застосовуються в різних країнах світу (Ізраїлі, Канаді, Китаї, Кореї, 

Латвії, Індії, Польщі, Румунії, Хорватії, Туреччині, Угорщині й ін. ). 

Наприклад, у Сполучених Штатах Америки поліграфні опитування набули 

масового характеру в 30-х рр. минулого століття. Постійний штат 

поліграфологів є в Федеральному бюро розслідувань (далі – ФБР), 

Управлінні кримінальних розслідувань армії, кримінально-слідчому відділі 

морської піхоти США, у Міністерстві військово-морського флоту, митному 
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управлінні США, у Департаменті податків і зборів, у поліції, яка охороняє 

Капітолій, у ряді округів, у столичній поліції, у розвідувальній службі США, 

а віднедавна – і  в Департаменті енергетики. Поліграфні перевірки є 

безумовно обов’язковими: 1) для осіб, які працюють у розвідці; 

2) службовців агентств національної безпеки; 3) персоналу, пов’язаного з 

обслуговуванням Міністерства оборони та об’єктів атомної промисловості і 

енергетики; 4) членів федерального уряду, адміністрації; 5) органів 

самоуправління та їх підрозділів; 6) усіх без винятку осіб, котрі мають доступ 

до документів із грифом «секретно» [128, с. 73; 132, с. 94]. Таке широке 

застосування поліграфа  свідчить про ефективність даних, отриманих у 

результаті перевірки, а тому вважаємо, що цей метод має право на існування 

й у нашій державі. 

В Україні  сучасний стан використання результатів експертних 

висновків психофізіологічних експертиз, проведених із застосуванням 

поліграфа, показує, що обвинувальні судові рішення становлять не більше 15 

%  усієї кількості виконаних судових експертиз у відкритих кримінальних 

провадженнях. Решта, майже 85 %, – це експертизи щодо громадян та 

проведених стосовно них психофізіологічних експертиз із використанням 

поліграфа в кримінальних провадженнях, у яких приймалися процесуальні 

рішення про відмову або призупинення в кримінальному переслідуванні чи 

виправдання особи. Тобто психофізіологічна експертиза із застосуванням 

поліграфа в переважній більшості випадків виявлялася більш потрібною і 

корисною саме для підтвердження невинуватості особи у вчиненні 

кримінального правопорушення [127, с. 5].  
  Сьогодні  в Україні діє Українське бюро психофізіологічних 

досліджень і безпеки – установа, яка спеціалізується на інструментальній 

діагностиці достовірності вербальної інформації і є одним із вітчизняних 

лідерів із проведення психофізіологічних експертних досліджень у різних 

сферах суспільних правовідносин. Слід зазначити, що із значної кількості 

проведених судових психофізіологічних експертиз із використанням 
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поліграфа поліграфологами такого Укрбюро понад шістдесят із них мають 

позитивні процесуальні рішення та вироки суду. Посилання на деякі 

експертизи можна побачити, проаналізувавши Реєстр судових рішень 

Міністерства юстиції України [127, с. 3 – 4]. 

Розглянемо поняття, сутність поліграфа та можливості й тактичні 

особливості його використання в процесі розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою. 

У Листі Генеральної прокуратури України від 10.07.2007 р. № 06/1-

69411-07 зазначається, що поліграфічний прилад (детектор брехні) 

призначений для одночасної реєстрації кількох фізіологічних процесів, 

пов’язаних із виникненням емоцій: дихання, кров’яного тиску, біострумів 

(мозку, серця скелетної та гладкої мускулатури тощо). Його застосування 

можна віднести до нетрадиційних методів отримання інформації, яка має 

значення для встановлення істини в кримінальному провадженні [133]. 

Позитивним кроком у нормативному врегулюванні питання стосовно   

використання поліграфа в досудовому розслідуванні є прийняття 27 липня 

2015 р. Інструкції щодо застосування комп’ютерних поліграфів у діяльності 

Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органах (далі – 

Інструкція).  Цей документ регулює поняття такого виду діяльності, підстави, 

умови та порядок застосування опитування із використанням поліграфа, а 

також оформлення результатів такої діяльності.  

Так, відповідно до цієї Інструкції поліграф – це комп’ютерний 

технічний засіб, який згідно з його технічними характеристиками здійснює 

реєстрацію змін психофізіологічних реакцій людини у відповідь на 

пред’явлення за спеціальною методикою певних психологічних стимулів, не 

завдає шкоди життю, здоров'ю людини та навколишньому середовищу [129, 

с. 43; 134, с. 45]. 

Поліграф є контактним технічним засобом і являє собою різноманітні 

модифікації медичних осцилографічних приладів, що здатні реєструвати 

зміни фізіологічних процесів в організмі людини, пов'язані з різними 
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емоційними станами. Передача психофізіологічної інформації відбувається за 

допомогою розміщення на тілі опитуваного датчиків, які реєструють різні 

фізіологічні параметри організму (пульс, тиск, дихання, шкірно-гальванічну 

реакцію тощо). Особа, яку опитують, може бачити всі реакції її організму, 

чим і забезпечується принцип гласності застосованого методу дослідження. 

За допомогою  цього пристрою в людини фіксується від 4 до 16 

фізіологічних процесів, пов’язаних   із виникненням певних емоцій. 

Згаданою Інструкцією застосування поліграфа визначається як  

психофізіологічне інтерв’ю – тобто проведення опитування з використанням 

комп’ютерного технічного засобу (поліграфа), під час якого здійснюється 

аналіз (оцінка) динаміки психофізіологічних реакцій опитуваної особи у 

відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, 

предметів, схем, фото тощо [134, с. 45]. 

Для кращого розуміння суті роботи поліграфа наведемо його 

структуру. Так, комп'ютерні поліграфи складаються з фізіологічного блоку 

комп'ютера, набору датчиків і принтера. Процес передачі інформації 

відбувається через датчики,  якими вона проходить і відображається на 

екрані комп'ютера. Далі таке зображення аналізується за допомогою 

комп'ютерної програми  і роздруковується за допомогою принтера. 

Комп'ютерні поліграфи бувають  автоматичні і неавтоматичні. 

Неавтоматичні комп'ютерні поліграфи видають інформацію у вигляді 

графіків, що відображають динаміку психофізіологічних реакцій 

опитуваного,  подальший аналіз здійснюється візуально. Комп'ютерні 

автоматичні поліграфи, крім графіків, видають ще табличні вирази реакцій 

опитуваного в умовних одиницях, а в деяких випадках фіксують відхилення  

в психофізіологічних реакціях опитуваного, що перевищують допустиму 

норму. На практиці застосовуються 3-5-канальні поліграфи [135, с.  25]. 

 Основу застосування поліграфа становлять концептуальні положення, 

сутність яких полягає в тому, що будь-яка дія та інформація про неї 

відображаються в ступені нервово-емоційної напруги людини. І чим більше 
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значима для підозрюваного приховувана інформація, тим більше виражена 

психофізіологічна реакція, відображувана на поліграфі [135, с. 46]. Дійсно, 

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 такої службової особи на поліграфі питання 

про корупційні діяння можуть викликати в неї певні психофізіологічні 

реакції організму, якими особа не в змозі керувати або стримувати їх. 

 Річ у тім, що поліграф – це копіювальний прилад [136, с. 73], який 

фіксує реакцію організму на конкретне питання, а така реакція відбувається 

внаслідок безконтрольності з боку особи щодо власних відчуттів. Функції 

організму людини, що регулюються вегетативною нервовою системою, слабо 

піддаються свідомому контролю. При впливі на організм людини різних 

чинників зовнішнього середовища як відповідна реакція на них виникають 

емоції, а вони безпосередньо пов’язані з діяльністю певних мозкових 

структур. Емоційне переживання викликає зміни як у соматичній сфері 

(наприклад, позі, міміці, жестах тощо), так і у вегетативній  (наприклад, 

зміни артеріального тиску, дихання, частоти пульсу). 

Залежність психофізіологічного стану особи підозрюваного від 

ситуації, яка складається не на її користь і реально загрожує викриттям, 

вивчається вченими-процесуалістами та юристами-практиками вже тривалий 

час. Сукупність образів,  прямо чи випадково пов’язаних зі злочином, які 

викликали в особи сильні емоційні переживання, відтворює в пам’яті людини 

не тільки власну участь у злочині, але й пов’язані з ним хвилювання – як із 

самим злочином, так і з його окремими обставинами, які найбільш емоційно 

забарвлені для злочинця та практично не стосуються особи, яка підозрюється 

безпідставно [139]. 

Об’єктом психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа є 

сама підекспертна особа та психофізіологічні реакції (дії і процеси), що 

виявляються в неї на пропоновані експертом-поліграфологом словесні 

стимули [127, с. 8].  
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Завдяки застосуванню психофізіологічного методу детекції брехні в 

розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди  можливо виявити брехню (свідоме спотворення відомої істини), 

обман (напівправду, що провокує на помилкові висновки з достовірних 

фактів) і неправду (твердження, засноване на щирій омані) як службової 

особи, яка одержала неправомірну вигоду, так і заявника, особи, яка 

пропонувала неправомірну вигоду [137, с. 165; 138, с. 27]. 

Проведення поліграфного обстеження невід’ємно пов’язане зі 

змістовним, безпосереднім спілкуванням експрета-поліграфолога з особою, 

відносно якої воно має відбутися. Ефективність бесіди між обстежуваним і 

спеціалістом-поліграфологом забезпечується такими соціально-

психологічними якостями останнього, як витримка, емоційна стійкість, 

життєвий досвід, професійні знання, уміння логічно вибудовувати бесіду. 

Вміння знайти необхідний індивідуально-психологічний підхід до 

обстежуваного – одне з основних завдань роботи експерта-поліграфолога, 

який до того ж повинен бути підібраним, охайним, одягненим скромно, у 

діловому стилі, бути комунікабельним та уважним, розмовляти просто й 

зрозуміло для обстежуваного [128, с. 86]. 

На нашу думку, найважливішою умовою, яка дозволяє застосовувати 

можливості поліграфа в розслідуванні одержання неправомірної вигоди 

службовою особою, є визначена Інструкцією мета проведення такого 

опитування. Так, метою опитування з використанням комп’ютерного 

технічного засобу (поліграфа) є отримання ймовірної та орієнтовної 

інформації, яку іншим шляхом отримати неможливо, для її використання в 

діяльності щодо попередження та виявлення корупційних та інших 

протиправних дій з боку працівників, гарантування їх безпеки та захисту від 

незаконних посягань, пов’язаних із виконанням службових обов’язків, зняття 

з них безпідставних звинувачень або підозр [134, с. 45]. 

На думку В. О. Криволапчука, М. Т. Бондарчука, С. М. Злешка, 

О. В. Шаповалова і Л. Г. Коваля, спеціальні психофізіологічні обстеження з 
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використанням поліграфа здійснюються  з метою отримання додаткової, 

точної інформації, що з різних причин приховується обстежуваним [128, с. 

87]. 

Ураховуючи дані проведеного нами опитування слідчих НП, можемо 

стверджувати, що використання поліграфа під час розслідування 

розглядуваної категорії злочинів також можливе, оскільки сприятиме 

швидкому, повному  й об’єктивному розслідуванню. Так, 59,8 % опитаних 

відповіли, що використання поліграфа в розслідуванні злочину надасть 

можливості  виявити докази, викрити брехню, установити винних та інші 

обставини злочину (див. додаток А). 

Головним завданням поліграфолога є винесення, на підставі оцінки 

відповідних фізіологічних реакцій опитуваної особи на ті чи інші стимули, 

судження про суб’єктивну значимість для неї цих стимулів, яка свідчить про 

наявність у пам’яті опитуваної особи ідеальних слідів конкретної події  або її 

окремих елементів, факт виявлення яких може  стати орієнтиром при 

вирішенні питання про те, чи приховує опитувана особа конкретну 

інформацію [139]. 

Донині точаться активні дискусії щодо надійності та неупередженості в 

оцінці отриманих завдяки опитуванню на поліграфі даних. Дійсно, досліджує  

такі  дані спеціаліст-поліграфолог – людина з індивідуальними якостями, 

поглядами на життя, звичками, уподобаннями тощо. Якщо ж експертні 

дослідження грунтуються на вимірах, різних режимах освітлення, збільшенні 

конкретних об’єктів, то при дослідженні на поліграфі реакція особи на певне 

запитання фіксується приладом, а потім ця реакція оцінюється 

поліграфологом, ним же приймається рішення щодо суті такої інформації. На 

перший погляд це викликає певні сумніви, однак, як зазначають В. О. 

Криволапчук, М. Т. Бондарчук, С. М. Злешко та ін. [128, с. 91], «залежно від 

завдання оператор розробляє перелік питань, на які повинен відповісти 

кандидат», тому    цей спеціаліст обов’язково повинен мати  підготовку 

високого рівня.  Для того, щоб поліграф ефективно застосовувався за 
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призначенням, важливо мати благонадійного й добре підготовленого 

оператора. Якщо рівень підготовки можна оцінити, підрахувати, виміряти, то 

проблема визначення ступеня надійності оператора збільшується ще й з 

огляду на те, що в більшості випадків, хоча й не завжди обґрунтовано, 

поліграф зведений до рангу останньої інстанції у встановленні істини. Але не 

слід забувати, що проводити тестування самого оператора на поліграфі не 

рекомендовано, а в ряді випадків і заборонено. 

Використання поліграфа для запобігання корупційним проявам 

можливе у двох напрямах: 1) при формуванні кадрів на державну службу; 2) 

у розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою. 

Ураховуючи думку В. О. Образцова, виділимо основні завдання, що 

вирішуються завдяки використанню поліграфа в розслідуванні прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою.  До них віднесемо: 1) виявлення, припинення і розкриття злочинів; 

2) установлення кола осіб, які готуються, вчиняють та приховують такі 

злочини;  3) виявлення обмови, брехні, обману з боку заявника або іншої 

особи; 4) сприяння збору та обробці інформації, використовуваної в процесі 

організації розшуку осіб, що прийняли пропозицію, обіцянку або одержали 

неправомірну вигоду;  5) підготовка та  здійснення ОРЗ з метою збору, 

обробки та фіксації даних, що мають значення в процесі доказування; 

6) організація та планування подальшого розслідування кримінального 

провадження [140, с. 167]. 

 Із наведеного випливає, що перевіряти на поліграфі можливо не  лише    

службову особу, якій оголошено підозру у вчинені одержання неправомірної 

вигоди,  але й особу, яка пропонувала, обіцяла неправомірну вигоду, свідків, 

які, можливо, бачили факт передачі неправомірної вигоди або чули про 

домовленість щодо такої дії. 

На нашу думку, не  треба чекати, поки злочин такої категорії вчинять, а 

потім вже проводити розслідування. Слід проводити заходи щодо 
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запобігання вчиненню злочинів корупційної спрямованості. Використання 

поліграфа є ефективним  у  доборі кандидатів на державну службу, оскільки 

вже на етапі прийняття на роботу можна виявити в них: 1) схильність до 

корупційних діянь; 2) справжній намір отримання службового становища, 

займання посади; 3) інші схильності та вподобання, які унеможливлюють 

обіймання відповідної посади.  Окрім того, можливі також перевірки 

службових осіб, які вже обіймають певні посади; це можуть бути як 

періодичні планові перевірки, так і позапланові. 

У ситуації, коли у слідчого є підстави вважати, що конкретна особа 

знає про місцезнаходження знаряддя злочину, інших предметів або 

документів, перед проведенням обшуку доцільно провести опитування такої 

особи на поліграфі.  Далі слід негайно провести обшук з метою запобігання 

витоку інформації. Наведемо показовий приклад. Під час розслідування 

одного з кримінальних проваджень у м. Києві було проведено обшук у 

власному будинку підозрюваного гр.Е. Оскільки обшук не дав очікуваних 

результатів, було вирішено провести опитування гр. Е. за допомогою 

поліграфа. Уже з перших хвилин опитування гр. Е., що погодився на 

проведення такої перевірки, став виказувати ознаки занепокоєння. 

Урахувавши безрезультатність проведення обшуку, поліграфолог не 

обмежився лише констатацією в гр. Е стійких фізіологічних реакцій на 

запитання «Де зберігаються викрадені предмети?» у поєднанні з варіантом 

відповіді «Закопані в городі». Був складений план городу, який розділено на 

квадрати. При проведенні тестування по цих квадратах відповідні 

фізіологічні реакції були отримані при пред’явлені квадрата з літньою 

кухнею. При проведенні повторного обшуку біля входу до літньої кухні в 

землі було виявлено викрадені предмети  [133]. 

Використання поліграфа не тягне за собою порушення принципу 

презумпції невинуватості особи, яка опитується, оскільки ця процедура    

відбувається за згодою опитуваного. Тестування може здійснюватися прямим 

і непрямим методом. При прямому методі особі пропонуються три групи 
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запитань, зокрема: 1) критичні (належать безпосередньо до обставин 

злочину); 2) нейтральні (спрямовані на зменшення емоційної напруги); 3) 

контрольні (не належать до злочину, але мають дещо обвинувальний зміст). 

При цьому обвинувачення не містися в контрольних запитаннях. Непричетна 

до злочину особа сильніше реагує саме на контрольні запитання, ніж на 

критичні, оскільки в них зосереджена небезпечна для неї інформація. 

Нейтральні запитання використовують у випадку, коли є підстави вважати, 

що особа знає про деталі або обставини злочину, проте заперечує їх. При 

цьому не піддається безпосередньому контролю достовірність заперечуваних 

відповідей особи, яка перевіряється; з’ясовується, чи володіє вона 

специфічною інформацією, яку може знати лише особа, причетна до злочину 

[133]. Такі два методи, на нашу думку, слід використовувати на початковому 

етапі розслідування розглядуваних злочинів, оскільки цей етап 

характеризується мізерністю  наявної інформації про злочин та його 

учасників. Проведення опитування підозрюваного, за його згодою, 

сприятиме з’ясуванню обставин прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою і  дасть можливість 

правильно скоординувати подальше розслідування.   

Після проведеного опитування службової особи за допомогою 

поліграфа відбувається аналіз отриманої інформації, який у подальшому 

уможливлює дійти висновків щодо причетності цієї особи до корупційних 

діянь, виявити інформацію про те, що службова особа приховує. Такі 

можливості відкриваються у зв’язку з тим, що поліграф дозволяє об’єктивно 

відобразити суб’єктивну значимість конкретного факту для особи, яка 

проходить перевірку. 

До речі, завдяки поліграфу можливо перевірити не лише достовірність 

показань, установити обставини вчинення злочину тощо, але й установити 

невинуватість підозрюваної особи. Наприклад, у м. Володарськ-Волинський 

Житомирської області підозрюваний гр. Л. у вчиненні вбивства гр. Ч. 

клопотав про призначення та проведення психофізіологічної експертизи із 
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застосуванням комп’ютерного поліграфа, оскільки вважав і стверджував 

свою невинуватість у вчиненні такого злочину [141]. 

Однак Інструкцією визначено, що висновки за наслідками використання 

поліграфа мають виключно ймовірний та орієнтовний характер, не тягнуть 

правових наслідків, не можуть бути підставою для прийняття будь-яких рішень 

стосовно особи, а використовуються виключно як відомості ймовірного 

характеру для можливого формування переконання для здійснення заходів у 

сфері службової діяльності (висунення оперативно-слідчих версій, визначення 

найоптимальніших шляхів їх перевірки, організації подальшої перевірки 

опитаної особи тощо). А це означає, що результати опитування службових осіб, 

яким оголошено підозру в отриманні неправомірної вигоди, не мають будь-якої 

доказової сили, а лише орієнтують на здобуття матеріальних та інших доказів у 

порядку, передбаченому чинним законодавством. 

Погоджуючись із думкою О. І. Мотляха про те, що з одного боку, 

практика розкриття злочинів із застосуванням поліграфа свідчить про  його 

високу ефективність у встановленні шуканої інформації при опитуваннях 

підозрюваних, а з іншого – про невирішеність питання щодо доказового 

значення отриманих даних. Незмінними залишаються вимоги стосовно 

проведення таких досліджень, основними з яких є письмова згода 

піддослідного з отриманням санкції уповноважених органів [131, с. 136]. 

Але не все так погано, як здається на перший погляд. На нашу думку, 

визначення використання висновків за результатами застосування 

опитування на поліграфі як орієнтовної інформації є значним внеском у 

розвиток методів та способів здобуття доказової інформації. У розслідуванні 

одержання неправомірної вигоди здобуття доказової інформації часто є 

проблематичним, тоді як використання можливостей поліграфічного 

дослідження психофізичних властивостей особи дозволить виявити і в 

подальшому перевірити важливу інформацію і вже завдяки кримінально-

процесуальним методам вилучити й долучити її до кримінального 

провадження. 
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Незважаючи на широкі дискусії з приводу достовірності, доцільності та 

ефективності використання результатів перевірки особи на поліграфі у 

процесі розслідування, на нашу думку, слід виділити дві форми його 

застосування, зокрема: 1) отримання консультацій щодо опитування 

експертом-поліграфологом підозрюваного; 2) призначення та проведення 

психофізичної експертизи. Першу форму ми докладно розглянули вище, тоді 

як друга  потребує вивчення. 

 Показовим прикладом застосування на практиці другої форми 

використанням поліграфа є результати проведеного В. П. Сердюк аналізу   

вироків з Єдиного державного реєстру судових рішень України щодо 

використання поліграфа в кримінальних провадженнях при проведенні 

психофізичної експертизи або отриманні висновку експерта-поліграфолога. 

Так, аналіз наявного в реєстрі 21 вироку, що були постановлені судами різних 

інстанцій упродовж 2005 – 2013 рр., свідчить про невпинну динаміку в 

застосуванні поліграфа в кримінальному провадженні. У семи  справах (33 %) 

призначалася судова психофізіологічна експертиза, результати якої були 

оцінені та використані судом в обвинувальному висновку як доказ наявності в 

особи прихованої або скритої інформації щодо обставин злочину; у восьми 

справах (38 %) суд оцінював висновки експертів-поліграфологів і половину з 

них визнав недопустимими; у чотирьох справах (20 %)  досліджувані особи не 

приховували інформації, визнавши свої злочинні дії; у шести  випадках (30 %)   

було процесуально підтверджено добровільну участь особи в дослідженні за 

допомогою поліграфа; одне клопотання, заявлене адвокатом про дослідження за 

допомогою поліграфа, суд відхилив як необґрунтоване [142, с. 70 – 71]. 

Як зазначає поліграфолог І. П. Усіков, злочини, передбачені ст. 368 КК 

України, належать до найбільш складних щодо використання поліграфа. Це 

пояснюється обмеженим колом учасників злочину та складністю одержання 

інформації. До того ж неправомірна вигода могла бути передана 

посередником, а не службовою особою  –  і такий чинник має бути 

врахований в опитуванні.  Перш за все при розслідуванні такого роду  
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злочинів слід починати з пошуку й тестування осіб, які потенційно можуть 

запропонувати або надати неправомірну вигоду службовій особі, і вже після 

цього підходити до тестування саме службової особи, яка одержала 

неправомірну вигоду.  До речі, необхідно враховувати, що особа, яка 

одержала неправомірну вигоду, могла   вдаватися до таких дій неодноразово 

– тож може не пам’ятати ані самого цього факту, ані величини предмета 

неправомірної вигоди. Лише у випадку, коли заявник вказує на вимагання 

неправомірної вигоди, можна починати роботу з підозрюваною особою. У 

розслідуванні таких злочинів полі- графологом   використовуються в 

основному  пошукові та прямі тести, оскільки складання інших видів тестів є 

практично неможливим [127, с. 7 – 9]. 

При розгляді тактичних особливостей використання поліграфа з метою  

запобігання та протидії одержанню неправомірної вигоди службовою особою 

на окрему увагу заслуговує порядок  залучення поліграфолога.  Насамперед 

має  існувати підстава для застосування такого методу – документально 

підтверджені сумніви  в правдивості інформації, що надається службовою 

особою щодо обставин, які є предметом розслідування таких злочинів або 

перевіряються у встановленому законодавством порядку службовими 

особами [134, с. 45]. 

Оскільки опитування із застосуванням поліграфа являє собою 

комплексну процедуру, що має свої особливості залежно від спрямованості 

та завдань, то її проведення передбачає дотримання таких загальних 

принципів: 1) добровільної письмової згоди; 2) правомірності (коли інтерв’ю 

проводиться лише за наявності відповідного завдання та в межах 

визначеного кола питань); 3) комплексності (тобто забезпечення 

психологічного комфорту особи під час опитування та всіх можливостей 

поліграфа); 4) всебічного забезпечення прав людини (невтручання в приватне 

і сімейне життя, відсутність посягань на свободу думки, совісті і релігії) [134, 

с .45]. Мабуть, саме принцип добровільної згоди й утруднює проведення 

психофізіологічного дослідження службових осіб щодо отримання ними 
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неправомірної вигоди. Це обумовлюється тим, що винна в злочині особа 

навряд чи погодиться на опитування з використанням поліграфа. 

Тактична особливість проведення опитування із застосуванням 

поліграфа полягає  в  активізації психофізіологічної реакції організму, яка 

реєструється за допомогою технічних засобів. Для досягнення поставленої 

мети використовують запитання, що стосуються як загальних тем, так і всіх 

аспектів прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою. Запитання щодо загальних тем спрямовані на 

розслаблення опитуваної особи, прояв у неї позитивних емоцій, спонукання 

до подальшого контакту тощо. Для формулювання переліку загальних питань 

необхідно ретельно підготуватися: вивчити особу, з якою буде проводитися 

інтерв’ю, її звички, вподобання, хобі тощо. Не меншої підготовки потребує і  

визначення переліку питань, що безпосередньо стосуються вчинення 

злочину. Особливістю є те, що питання мають бути поставлені так, щоб 

зберігся плавний перехід від загальних до тих, що стосуються злочину. 

Наступна тактична особливість – це обізнаність експерта-

поліграфолога  в знаннях щодо нормальної фізіології людини. Без цього 

неможливе проведення  опитування із застосуванням поліграфа, оскільки 

необхідна  правильна інтерпретація змін показників кожного каналу. Крім 

того, поліграфолог повинен мати навики роботи з комп’ютером, щоб надалі у 

зрозумілий для слідства та суду спосіб викласти отримані результати. Адже  

при опитуванні із застосуванням поліграфа використовуються умовні 

одиниці без розшифровування способу їх отримання, відображаються 

графіки,  виконуються вимірювання тощо;  зрозуміло,  особі, яка не володіє 

спеціальними знаннями, такі дані ні про що не говорять. 

Перевірка інформації в заявника щодо прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної вигоди конкретною службовою особою 

можлива завдяки його опитуванню з використанням поліграфа, яке 

спрямоване: 1) на визначення факту вчинення злочину; 2) виключення 

обману, обмови, наклепу на службову особу з боку заявника; 2) встановлення 
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неправди в показаннях заявника; 3) установлення причетних осіб та 

з’ясування ролі кожної з них; 4) визначення схильності заявника до 

пропозиції та надання неправомірної вигоди службовій особі; 5) збір 

додаткової інформації для подальшого планування розслідування. 

Результати застосування поліграфа при розслідуванні прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою здійснюють своєрідний вплив на ефективність розслідування. На 

нашу думку, слідчий у змозі [139, с. 48, 49]: 1) оцінити достовірність даних, 

що повідомляються підозрюваними особами; 2) отримати інформацію 

орієнтовного характеру щодо механізму та способу корупційних 

правопорушень; 3) висунути відповідні версії для подальшої перевірки та 

здобуття речових доказів; 4) звузити коло підозрюваних та ймовірно  

причетних до події злочину осіб; 5) встановити причетність конкретних осіб 

до підготовки, вчинення та приховування одержання неправомірної вигоди; 

6) визначити послідовність та необхідність проведення першочергових ОРЗ 

для виявлення, розкриття та припинення корупційних правопорушень; 

7) спланувати подальший хід розслідування та визначити перелік 

першочергових, наступних слідчих (розшукових) дій; 8) використати 

результати психофізіологічного дослідження як один із тактичних прийомів – 

пред’явлення доказів  під час допиту підозрюваних з метою отримання 

зізнання або інших важливих фактів. 

Підсумовуючи наведене в даному підрозділі,  маємо зазначити, що  

сьогодні психофізіологічна експертиза застосовується скоріше з метою 

профілактики одержання неправомірної вигоди службовою особою 

(наприклад, при прийнятті на посаду державного службовця:  на стадії 

добору кадрів уже можливо відмежувати осіб, схильних до корупційних 

діянь). Питання  щодо застосування даної експертизи під час досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з одержанням 

неправомірної вигоди службовою особою, залишається досі відкритим і 

неврегульованим. Однією з перших   причин, які викликають сумнів 
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стосовно використання у вигляді доказів результатів опитування особи за 

допомогою поліграфа, є наявність активних дискусій відносно надійності та 

достовірності методик психофізіологічного дослідження.  

Урегулювати можливість призначення та проведення 

психофізіологічної експертизи (дослідження за допомогою поліграфа) і 

використання його результатів як доказу при розслідуванні кримінальних 

проваджень щодо корупційних діянь можливо завдяки правовому 

закріпленню такої діяльності. Зокрема, пропонуємо внести зміни до ст. 224 

КПК України «Допит», доповнивши її частиною 10 такого змісту: «Під час 

проведення допиту свідка, потерпілого, підозрюваного можлива, за їх 

згодою, перевірка правдивості наданих показань на поліграфі». 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Установлено, що значну допомогу у виявлені фактів одержання 

неправомірної вигоди службовою особою здійснюють працівники 

оперативно-розшукових підрозділів. Так, контроль за вчиненням злочину 

може здійснюватися за наявності достатніх підстав вважати, що готується 

злочин корупційної спрямованості. Контроль здійснюється в таких формах, 

як: 1) контрольована поставка;  2) контрольована та оперативна закупка. 

Поділено способи отримання та перевірки інформації про кримінальне 

правопорушення, передбачене ст. 368 КК України, і особу, яка його вчинила, 

на дві групи: 1) оперативно-розшукові (коли інформація про кримінальне 

правопорушення та особу, яка його вчинила, отримана й перевірена до 

внесення в ЄРДР на підставі Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність»); 2) процесуальні (коли інформація про кримінальне 

правопорушення та особу, яка його вчинила, отримана й перевірена після 

внесення в ЄРДР відповідно до КПК України). 

Найбільш дієвими і  поширеними ОРЗ при розкритті та розслідуванні 
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прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди є: 1) 

спеціальний слідчий експеримент; 2) спостереження; 3) зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних та електронних інформаційних мереж. 

Зосереджено увагу на способах використання матеріалів ОРД під час 

розслідування розглядуваних злочинів та охарактеризовано їх. 

Приділена увага інформаторам про факти прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

Запропоновано заходи активізації так званого інституту викривачів, 

стимулювання громадян повідомляти про факти вчинення таких злочинів, а 

також виділено заходи забезпечення їх безпеки.  

Доведення факту вчинення такого виду злочинів можливе завдяки: 

1) фіксації ходу проведення тактичних операцій, окремих слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та ОРЗ; 

2) маркуванню предмета неправомірної вигоди перед передачею її службовій 

особі; 3) вилученню та збереженню упаковки, у якій зберігався предмет 

неправомірної вигоди; 4) експертному дослідженню вилучених документів 

щодо внесення до них змін. 

Науково-технічні засоби, використовувані для збирання та дослідження 

криміналістично значущої інформації щодо прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної вигоди службовою особою, класифіковано за 

такими підставами: 1) за формою; 2)  за метою їх застосування; 3) за 

призначенням; 4) за суб’єктами їх використання. Детально охарактеризовано 

такі групи науково-технічних засобів, що використовуються: 1) для 

виявлення злочинів; 2) під час розслідування такої категорії злочинів (при 

проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій); 3) під час 

криміналістичного дослідження об’єктів злочину; 4) під час профілактики 

таких злочинів.  

З’ясовано, що поліграф фіксує реакцію організму на конкретне 

запитання, а така реакція відбувається внаслідок неконтрольованості особою 

своїх відчуттів. Так, службова особа, приймаючи неправомірну вигоду, 
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робить це свідомо, знаючи, що такі дії є кримінально караними і містять у 

собі суспільну небезпеку. Тому в разі перевірки  цієї особи на поліграфі 

питання про корупційні діяння можуть викликати в неї певні 

психофізіологічні реакції організму, якими особа не в змозі керувати або 

стримувати їх. 

Використання поліграфа для запобігання корупційним проявам 

можливе у двох напрямах: 1) при формуванні кадрів на державну службу; 2) 

у розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою.  Наприклад, використання 

поліграфа є ефективним при доборі кандидатів на державну службу, оскільки 

вже на етапі прийняття на роботу можливо виявити: 1) схильність особи  до 

корупційних дій; 2) справжній намір особи займати службове становище, 

посаду; 3) інші схильності та вподобання, які унеможливлюють обіймання 

особою відповідної посади. 

Основними завданнями, що вирішуються завдяки використанню 

поліграфа в розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою, є, зокрема такі: 1) виявлення, 

припинення і розкриття таких злочинів; 2) встановлення кола осіб, які 

готуються, вчиняють та приховують такі злочини; 3) виявлення обмови, 

брехні, обману з боку заявника або іншої особи; 4) сприяння збору та 

обробки інформації, використовуваної в процесі організації розшуку осіб, що 

прийняли пропозицію, обіцянку або одержали неправомірну вигоду тощо. 

Урегулювати можливість призначення та проведення 

психофізіологічної експертизи (дослідження за допомогою поліграфа) і 

використовувати її результати як доказ при розслідуванні кримінальних 

проваджень щодо корупційних діянь можливо завдяки правовому 

закріпленню такої діяльності. Зокрема, пропонуємо внести зміни до ст. 224 

КПК України «Допит», доповнивши її частиною 10 такого змісту: «Під час 

проведення допиту свідка, потерпілого, підозрюваного можлива, за їх 

згодою, перевірка правдивості наданих показань на поліграфі». 
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РОЗДІЛ 3 

ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ 

ПРИЙНЯТТЮ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЮ 

НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ 

 

 

3.1. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу 

розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою 

 

У розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою вирішальну роль відіграє його 

початковий етап. Це пов’язано зі специфікою розглядуваного злочину, яка 

полягає в тому, що процес збирання доказів ускладнений внаслідок значного 

відсотку латентності як злочину в цілому, так і його окремих елементів. 

Службова особа всіляко намагається приховати власну причетність до 

корупційних діянь, а тому отримати докази того, що саме конкретна 

службова особа прийняла пропозицію, обіцянку або одержала неправомірну 

вигоду, складно.  

У криміналістиці [89, с. 58; 143, с. 402] на основі аналізу практики  

сформувалася думка про те, що розслідування складається з декількох етапів, 

у рамках яких здійснюється перехід від одного стану розслідування до 

другого більш високого рівня за його змістом. Частіше виділяють 

початковий, наступний та заключний етапи розслідування. Кожен із них має 

конкретну мету й певну  специфіку щодо обсягу та методів криміналістичної 

діяльності.  

Найбільш важливим, на наш погляд, є початковий етап розслідування 

розглядуваних у дисертації злочинів, оскільки за умов якісного та правильно 

спланованого його проведення визначаються криміналістичний та 
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процесуальний успіх   розкриття злочину, всебічність та повнота 

розслідування, обґрунтованість результатів судового розгляду справи.  

Підтвердженням особливої важливості початкового етапу 

розслідування є результати проведеного анкетування слідчих НП України. 

Так, 71,2 % опитаних респондентів зазначили, що початковий етап 

розслідування розглядуваної категорії злочинів є найбільш активним та 

ефективним щодо збору та оцінки криміналістично значущої інформації; 26,8 

% респондентів висловили думку про те, що початковий етап має значення 

для встановлення всіх обставин кримінального провадження; 2 % опитаних 

вважають, що він  важливий так само, як і інші етапи розслідування (див. 

додаток А).  

 Особливість початкового етапу розслідування розглядуваних злочинів 

проявляється завдяки специфічним ознакам, зокрема таким, як: 1) дефіцит   

орієнтовної та доказової інформації (про подію злочину, особу злочинця та 

інші обставини кримінального правопорушення); 2) латентність та складність 

виявлення таких злочинів, активна протидія розслідуванню; 3) високий 

ступінь інформаційної невизначеності; 4) неможливість розслідування без 

належної взаємодії слідчих та оперативних працівників, а також інших 

органів; 5) активний пошук доказів шляхом проведення тактичних операцій 

та ОРЗ; 6) фіксація виявлених речових доказів та їх використання в процесі 

доказування. 

Складність початкового етапу розслідування обумовлена необхідністю 

встановлення механізму службового діяння, зокрема: 1) чи мало місце 

порушення службовою особою обумовлених його службовим становищем   

обов'язків; 2) у результаті яких дій службової особи була заподіяна суттєва 

шкода державним або суспільним інтересам, що охороняються законом, 

правам, інтересам громадян, інтересам суб'єктів економічної діяльності; 3) чи 

мав місце причинний зв'язок між злочинним діянням службової особи і 

наслідками, що настали [64, с. 502]. 

Беручи за основу думку вченого В. Ю. Шепітька, ми виокремили коло 
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обставин, що встановлюються на початковому етапі розслідування 

розглядуваної категорії злочинів, а саме [64, с. 506 – 518]: 1) подію та 

обставини одержання службовою особою неправомірної вигоди; 2) мету 

пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди; 3) предмет неправомірної вигоди 

та його ознаки, джерела одержання коштів для передачі неправомірної 

вигоди, якщо остання пропонується в такій формі; 4) спосіб одержання 

неправомірної вигоди; 5) коло осіб, що брали участь у передачі та одержанні 

неправомірної вигоди; 6) коло осіб, що були присутні при прийнятті 

пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди; 7) обставини, що 

передували такій домовленості; 8) наявність вимагання або провокації щодо 

одержання неправомірної вигоди; 9) характер стосунків між особами, 

причетними до одержання неправомірної вигоди; 10) характер службових 

дій,  виконаних службовою особою, яка прийняла пропозицію, обіцянку або 

одержала неправомірну вигоду; 11) законність  виконаних службовою 

особою дій. 

При надходженні повідомлення про прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної вигоди службовою особою слід з’ясувати 

причини такої заяви: чи зроблена вона добровільно і вчасно. Це має значення 

для встановлення причетності заявника до злочину, – можливо, він теж мав 

пайку,   а потім, унаслідок певних причин, перейшов на бік закону. 

Як влучно зазначають Л. Я. Драпкін і В. Е. Сідоров,  завданням 

початкового етапу розслідування є виявлення необхідної доказової і 

тактичної інформації, її носіїв (джерел). Особливостями виконання такого 

завдання визначається спрямованість пошуково-розвідувальної діяльності 

слідчих та   осіб, що з ними взаємодіють [144, с. 10; 145, с. 87]. 

Організація і планування розслідування вказаних злочинів прямо 

залежить від слідчої ситуації, що склалася на певному етапі розслідування.   

Звідси виникає необхідність розглянути типові слідчі ситуації початкового 

етапу розслідування прийняття службовою особою пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди.  
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На думку О. Н. Колісниченка, слідча ситуація – це нова категорія 

криміналістичної тактики, яка сформувалася в 1967 р. Більшість учених – 

О. Н. Колісниченко, О. Р. Ратінов, І. М. Лузгін, І. Ф. Герасимов та ін. – слідчу 

ситуацію розуміють як становище, що склалося на певний момент 

розслідування злочину  [76, с. 409; 105, с. 261; 146, с. 258]. Як вважає   

М. П. Яблоков, слідча ситуація характеризує слідчу своєрідність такого 

моменту і визначається сукупністю доказової, тактико-методичної, 

організаційної та іншої криміналістично значущої інформації [105, с. 261; 

111, с. 216]. 

 Разом із цим Р. С. Бєлкін пропонує розуміти під слідчою ситуацією 

сукупність умов, у яких на даний момент здійснюється розслідування, тобто 

обстановка, у якій  відбувається процес розслідування [82, с. 117]. У свою 

чергу Л. Я. Драпкін визначає слідчу ситуацію як інформаційну модель, 

динамічну інформаційну систему, що містить ознаки кримінального 

правопорушення [76, с. 412]. Дещо подібне визначення слідчої ситуації 

запропоноване П. Д. Біленчуком. Так,  на думку вченого, слідча ситуація – це 

пізнана слідчим сукупність умов, у яких на даний момент здійснюється 

розслідування. Це інформаційна модель, яка склалася в суб'єкта доказування 

на основі пізнання реальних умов, за яких здійснюється розслідування [105, 

с. 264]. 

  В. І. Шиканов визначає слідчу ситуацію як сукупність даних, що 

характеризують обстановку, у якій слідчий має діяти. Характеристика слідчої 

ситуації буде достатньо повною з урахуванням слідчим фактичного стану 

кримінального провадження та його перспективи, розробок оперативних 

підрозділів Національної поліції, пов’язаних із розслідуваним злочином [105, 

с. 264; 111, с. 15 – 16]. 

Як бачимо, думки вчених мають певні розбіжності стосовно 

тлумачення поняття «слідча ситуація». Одні вважають, що це становище, яке 

склалося на певний момент розслідування, інші – що це сукупність умов, які 

виникли на певний момент розслідування. 
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Такі вчені, як В. К. Гавло, В. Е. Клочко, Д. В. Ким, слідчу ситуацію 

розглядали як категорію науки криміналістики, під якою слід розуміти 

обстановку, що склалася в результаті відкриття кримінального провадження 

та його вирішення по суті і основу якої становить сукупність фактичних 

даних, що відображають суттєві риси події в конкретний момент 

розслідування злочину [147, с. 68]. 

Натомість І. О. Копилов слідчу ситуацію розглядав як криміналістичну 

характеристику розслідування конкретного злочину у визначений момент, 

яка необхідна для прийняття слідчих рішень [148, с. 6]. Слідча ситуація, 

зазначає вчений, це не лише всебічна характеристика стану розслідування, 

вона завжди містить відповідний потенціал, що дозволяє визначити 

оптимальні шляхи, засоби та прийоми розслідування. 

Слідчі ситуації визначаються різними критеріями, однак найбільш 

вагомими для розслідування є  кількість та якість інформації про 

розслідуваний злочин. Відповідно до такого критерію слідчі ситуації 

поділяються: 1) на конфліктні, коли обсяг корисної інформації незначний; 

2) проміжні –  за наявності незначної кількості даних, достовірність яких 

сумнівна; 3) сприятливі,   коли в слідчого немає сумнівів у достовірності 

одержаних даних [148, с. 6]. У розслідуванні розглядуваної категорії злочинів 

усі три вищеозначені слідчі ситуації мають місце. 

Поряд із цим за наявністю або відсутністю конфлікту слідчі ситуації 

поділяються на конфліктні та безконфліктні [149, с. 11].  Щодо розглядуваної 

категорії  злочинів найчастіше виникають конфліктні ситуації, коли як особа, 

яка пропонувала, так і службова особа, яка прийняла пропозицію, обіцянку 

або одержала неправомірну вигоду, всіляко намагаються заперечити власну 

причетність до вчиненого злочину. Це пов’язане з тим, що в більшості 

випадків вони обидві зацікавлені в приховуванні таких діянь, окрім випадків 

вимагання неправомірної вигоди. 

Конфліктні ситуації подібні до ситуацій тактичного ризику, тобто 

специфічного співвідношення між можливими способами дій слідчого, 
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спрямованими на досягнення поставленої мети, і ймовірними, 

негарантованими результатами їх реалізації [149, с. 13]. Наприклад, при 

одночасному допиті раніше допитаних осіб (службової особи з десятирічним 

стажем роботи та двадцятирічного заявника, у якого остання вимагала 

неправомірну вигоду, є тактичний ризик відмови останнього від раніше 

наданих показань або навіть взагалі відмови від позову). 

Оскільки дані про вчинення розглядуваної категорії злочинів 

отримуються з різних джерел інформації, то сформуємо типові слідчі 

ситуації, характерні для початкового етапу розслідування прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою, а саме [150, с. 69]. До них віднесемо такі: 1) заява від громадянина 

або організації про намір прийняти пропозицію, обіцянку або одержати 

неправомірну вигоду конкретною службовою особою; 2)  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, в організаціях; 4) 

інформація про вчинення корупційних діянь, одержана з матеріалів 

оперативно-розшукової діяльності; 5)  показання обвинувачених, що 

вказують на вчинення конкретними особами іншого злочину, передбаченого 

ст. 368 КК України. 

Усім цим слідчим ситуаціям властива неповнота даних. Навіть при 

встановленні підозрюваних осіб у більшості випадків створюється 

конфліктна ситуація, у якій такі особи всіляко намагаються протидіяти 

розслідуванню. 

  Результати проведеного анкетування слідчих Національної поліції  

дозволяють стверджувати, що в більшості випадків інформація про 

підготовку  або вчинення прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання 

неправомірної вигоди службовою особою надходить від громадян або 

організацій,  що зазначили  71,7 % опитаних респондентів. Крім того, 
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джерелом такої   інформації можуть бути: матеріали перевірок або ревізій на 

окремих підприємствах, в організаціях (згідно з відповідями 53,7 % опитаних 

респондентів); матеріали ОРД (34,1 %); показання обвинувачених у вчиненні 

іншого злочину (25,2 %) (див. додаток А).  

Залежно від слідчої ситуації, що склалася на певному етапі 

розслідування розглядуваних злочинів, слідчий має висунути версії та 

спланувати подальший хід розслідування [151, с. 6]. Як зазначає В. В. 

Бірюков, планування розслідування – це складна понятійна конструкція, що  

являє собою поєднання  ряду дій, які виконуються в певній послідовності та 

спрямовані на вирішення  кількох відносно самостійних завдань. Тому 

планування є передумовою, важливою умовою, організаційною основою 

розслідування злочинів, засобом, що забезпечує впорядкованість 

розслідування, дія, спрямована на забезпечення успіху розслідування і  має 

переважно організаційний характер [152, с. 6]. 

У свою чергу В. Е. Коновалова під версією пропонує розуміти 

обґрунтоване припущення щодо події злочину та особи злочинця, у якому 

термін «подія злочину» охоплює всі можливі пов'язані з ним обставини, у 

тому числі про місце події, причинні залежності, механізм та іншу 

інформацію, припущення, наявність яких і дозволяє встановити об'єктивну 

істину в кримінальному провадженні – розкрити злочин [151, с. 12 – 13]. 

Тож розглянемо типові слідчі ситуації, версії та відповідно до них 

планування розслідування розглядуваних видів злочинів. 

Перша слідча ситуація: є заява від громадянина або організації про 

намір прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду 

конкретною службовою особою. У такому випадку є вказівка на конкретну 

службову особу, місце передачі, предмет неправомірної вигоди тощо. Зі 

змісту такої заяви вже можна одержати чимало криміналістично значущої 

інформації про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою. Це зумовлюється тим, що в заявах  міститься 

інформація  стосовно обставин конкретних епізодів таких діянь із вказівкою 
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на учасників або вказується суб’єкт, який (систематично) одержує предмет 

неправомірної вигоди або одержав будь-які блага за винагороду [76, с. 506].  

На думку В. Ю. Шепітька, у випадку достовірності викладених в заяві 

фактів їх перевірка може насторожити винних і пов'язаних із ними осіб, що 

може негативно вплинути на результати розслідування [64, с. 511].  

Аналізуючи таку слідчу ситуацію,  висунемо такі версії: 1) подія 

злочину мала місце, і все викладене в заяві є правдою; 2) злочину не було, а 

заявник  щиро  помиляється у своїх звинуваченнях або навмисно здійснює   

наклеп щодо невинної службової особи. 

Наведені вище версії піддаються перевірці шляхом допиту заявника. 

Під час проведення такої слідчої (розшукової) дії необхідно детально 

допитати заявника щодо всіх обставин події, зокрема: 1) з’ясувати, звідки 

йому стало відомо про корупційні діяння або підготовку до них; 2) за яких 

обставин була здійснена домовленість щодо прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної вигоди; 3) коли і де відбулась передача 

предмета неправомірної вигоди і хто був присутній при цьому; 4) що стало 

предметом неправомірної вигоди; 5) хто ініціював такі корупційні дії; 6) що 

спонукало заявника до повідомлення про злочин тощо. 

При допиті заявника перевіряється версія щодо дійсності факту 

вчинення злочину;  зокрема,  з’ясовується спосіб передачі предмета 

неправомірної вигоди. Це можуть бути як відкриті дії (наприклад, передача 

предмета неправомірної вигоди безпосередньо службовій особі, поштою, 

переказування на рахунок у банку особі, яку не проінформовано щодо 

злочинних дій тощо), так і приховані законними діями (наприклад, укладення 

договору дарування, спадщини, купівлі-продажу, нарахування премій, 

оформлення кредиту тощо). 

Якщо все ж таки буде встановлено, що подія злочину мала місце, то 

одразу слід розпочати перевірку версії, чи дійсно предмет неправомірної 

вигоди був одержаний саме тією службовою особою, на яку вказує заявник, і 

чи не має між ними родинних,товариських, інтимних та інших стосунків. Для 
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цього перевіряється інформація щодо джерела надходження коштів на   

рахунки цієї особи в банку, на придбання нерухомості та інших цінних 

покупок тощо. 

Після одержання інформації про подію злочину слідчий висуває версії, 

перевірка яких починається із вивчення документів, зміст яких вказує на дії, 

за  виконання яких була одержана неправомірна вигода. Таке вивчення 

документів має відбуватися без розголошення, таємно від суб’єктів 

корупційних діянь, наприклад з певного приводу: проведення бухгалтерської 

перевірки, ревізії, банківської перевірки рахунків тощо. З особливою увагою 

слід здійснювати  вилучення таких документів, якщо заявник перебуває в 

напружених стосунках, або посварився зі службовою особою, яка мала 

одержати неправомірну вигоду. Особливу групу документів становлять ті, 

що містять контактні дані всіх імовірних учасників корупційних діянь, 

зокрема записники, рахунки телефонних переговорів тощо. 

Проаналізувавши  криміналістичну  літературу [64, с. 510; 153, с. 678; 

154, с. 119], ми сформували систему початкових слідчих (розшукових) дій, 

здійснюваних у такій слідчій ситуації. Вона складається з такого:   а) допит 

заявника з метою одержання відомостей щодо предмета неправомірної 

вигоди, його особливостей, характеру дій, які має здійснити службова особа, 

встановлення осіб, що можуть підтвердити показання заявника; б) допит 

свідків та очевидців; в) затримання осіб на гарячому з отриманим предметом 

неправомірної вигоди; г) обшук місця передачі предмета неправомірної 

вигоди; ґ) особистий обшук: особи, що прийняла пропозицію, обіцянку або 

одержала неправомірну вигоду; особи, яка пропонувала, обіцяла або 

передавала неправомірну вигоду (посередника); д) оголошення  підозри 

зазначеним особам та допит їх як підозрюваних; е) огляд предмета 

неправомірної вигоди для встановлення його особливостей, приналежності 

раніше певній особі. Наприклад, при виявленні в підозрюваного грошових 

купюр у протоколі огляду має зазначатися номінал кожної купюри, її 

зовнішній вигляд, написи, забруднення та інші індивідуальні ознаки, 
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упаковка; ж)  огляд місця події – місця домовленості щодо предмета 

неправомірної вигоди, місця передачі неправомірної вигоди, місця зустрічі 

учасників злочину тощо з метою виявлення матеріальних слідів, що вказують  

на  перебування  в  даному  місці  певних осіб (наприклад, слідів рук, 

особистих предметів тощо); з) пред'явлення для впізнання предмета 

неправомірної вигоди особам, які раніше бачили цей предмет, у тому числі 

особі, яка пропонувала, обіцяла або надала неправомірну вигоду. 

Друга слідча ситуація: є заява від громадянина або організації про 

прийняття чи систематичне прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди за вчинення певних дій. Такій ситуації властива 

відсутність інформації щодо конкретної особи, яка приймала таку 

пропозицію, обіцянку або одержувала неправомірну вигоду. Наприклад, є 

інформація про те, що за вступ до конкретного навчального закладу беруть 

певну суму коштів. 

Під час аналізу цієї слідчої ситуації висувають такі версії: 1) подія 

злочину мала місце, і все викладене в  заяві – правда; 2) заявник причетний 

до події злочину, але в силу певних причин вирішив заявити про нього; 3) 

злочину не було, а заявник добросовісно помиляється у своїх звинуваченнях 

або  навмисно здійснює наклеп щодо невинної службової особи. 

Насамперед для підтвердження або спростування висунутих версій  має 

бути проведений допит заявника, під час якого в нього слід детально 

випитати такі відомості: 1) кому і за яких обставин було передано 

неправомірну вигоду; 2) хто і скільки разів вчиняв такі дії; 3) місце та час 

передачі неправомірної вигоди; 4) чи  є документальне або здійснене за 

допомогою технічних засобів (фото-, відеофіксація) підтвердження факту 

прийняття пропозиції або передачі неправомірної вигоди; 5) наявність 

посередників, пособників та інших причетних осіб тощо.   
Далі слід віднайти осіб, які пропонували неправомірну вигоду, і 

провести з ними бесіду на предмет того, чи не бажають вони співпрацювати і 

тим самим пом’якшити собі покарання. 
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 Після цього зусилля спрямовуються на пошук особи, яка одержувала  

або одержує неправомірну вигоду. Починають такий пошук з огляду 

документів, які можуть відображати діяльність, у здійсненні якої зацікавлене 

певне коло осіб або ж одна чи кілька осіб. Під час огляду документів, з 

метою виявлення в їх змісті фактів одержання неправомірної вигоди 

службовою особою, слід дотримуватись таких рекомендацій: 1) огляд такого 

роду документів починають із вивчення його змісту, відповідності назви 

діяльності, яка в них закріплена, усіх характерних оглядуваному документу 

реквізитів тощо. Якщо з документом щось негаразд, установлюються особи, 

відповідальні за їх складання, підписання, та з’ясовуються з ними причини 

наявності зайвих або відсутності певних реквізитів; 2) особливу увагу слід 

приділяти строкам виконання та розгляду документів – наприклад, 

затягуванню строку або ж, навпаки, скороченню строку розгляду документа; 

3) при вивченні змісту документа  необхідно звертати увагу на ознаки 

внесення змін (підробок) тощо[155, с. 188]. 

За результатами проведення огляду документів можливо встановити 

такі факти: 1) незаконність виконання певних дій службовою особою або 

іншою уповноваженою на виконання таких дій особою; 2) утримання від 

виконання певних дій; 3) порядок їх виконання; 4) порядок проходження 

документації; 5) недотримання правил оформлення документів, спрощення 

його порядку; 6) порушення звичайної черговості розгляду питань, 

прискорення його  порівняно з установленими або звичайними термінами 

виконання службових дій тощо [64, с. 511]. 

 Окрім зазначеного, слід провести ОРЗ, спрямовані на пошук 

інформації, що має підтвердити показання заявника, зокрема: 

1) установлення спостереження за службовими особами, які за показаннями 

заявника ймовірно причетні до прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди; 2) вивчення предметів та документів, що 

прямо або опосередковано вказують на протиправні дії службової особи або 

на саму неправомірну вигоду; 3) організація спостереження для виявлення та 
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фіксації вчинення злочину, одержання інформації про його учасників, 

наявності контакту між ними та іншими особами; 4) обстеження приміщень, 

місцевості для організації тактичної операції «затримання на гарячому»; 5) 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Після встановлення службової особи, яка прийняла пропозицію, 

обіцянку або одержала неправомірну вигоду, належить провести комплекс 

слідчих (розшукових) дій, викладених вище при описі першої слідчої 

ситуації. 

Поряд із цим у цій та першій слідчій ситуації найважливішими 

початковими діями є допити заявників, свідків, очевидців. Вони можуть бути 

встановлені за показаннями заявників або самих суб'єктів злочину. Отримані 

свідчення про обставини прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди мають максимально розширюватися як у результаті 

проведення  слідчих дій, так і за допомогою застосування  оперативних 

методів і засобів. Для встановлення достовірності показань заявників про 

обстановку на місці одержання неправомірної вигоди допитуються особи, що 

були в цьому місці на момент корупційних дій. Як  свідки допитуються 

особи, що виконували операції, за вчинення яких нібито одержано 

неправомірну вигоду.  Від них отримуються відомості про всі відхилення від 

прийнятого порядку виконання дій, причини, які їх викликали, про особу, яка 

давала вказівку на виконання певних дій тощо [76, с. 508]. 

Дещо складнішою є ситуація, коли прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою здійснюється 

систематично. У такому разі за час здійснення корупційної діяльності вже 

склалися певні налагоджені схеми, зв’язки, алгоритм дій, переконливе алібі 

та інші негативні для розслідування обставини. Тому в такій ситуації слід 

організувати ОРЗ та негласні слідчі (розшукові) дії. Метою останніх є 

встановлення та фіксація обставин вчинення злочину, кола його учасників, 

дій (бездіяльності) службової особи відповідно до досягнутих корупційних 

домовленостей. Також у такій ситуації належить звертати увагу на колег по 
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роботі службової особи, оскільки саме вони можуть бути як співучасниками 

злочину, так і свідками. 

 Третя слідча ситуація: є інформація про вчинення корупційних діянь, 

одержана з матеріалів перевірок або ревізій на окремих підприємствах, в 

організаціях. Така ситуація характеризується наявним фактом прийняття 

службовою особою незаконних рішень, які можуть відображатися у 

відповідних документах.  

Якщо інформація про одержання неправомірної вигоди отримана в 

результаті відомчих або позавідомчих перевірок, то слід проаналізувати 

якість їх проведення та обґрунтованість висновків. У більшості випадків такі 

висновки ґрунтуються: 1) на повідомленнях громадян, поясненнях, 

отриманих від працівників підприємств та організацій; 2) виявлених при 

цьому порушеннях, які допускаються при виконанні окремих дій. Після 

внесення відомостей до ЄРДР слід детально допитати таких осіб з метою 

встановлення осіб злочинців та всіх обставин вчинення злочину. 

При вивченні актів перевірок необхідно вивчити та проаналізувати такі 

питання: 1) чи використовувалися всі необхідні прийоми і методи виявлення 

злочину; 2) чи досліджувалися всі документи, які можуть відображати 

корупційну діяльність або послуги за одержання предмета неправомірної 

вигоди; 3) чи відповідають висновки нормативним вимогам. За необхідності 

слідчий може відібрати пояснення осіб, що проводили перевірки, 

проконсультуватися з приводу виникнення певних сумнівів у фахівців 

конкретної галузі знань. 

У такій слідчій ситуації, одразу після внесення відомостей в ЄРДР,  

необхідно встановити осіб, які були причетні до складання та візування таких 

документів. Далі належить організувати та спланувати комплекс слідчих 

(розшукових) дій та ОРЗ, спрямованих на отримання доказів, що 

підтверджують факт прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою. Такі дії проводяться в межах 

тактичної операції «Викриття учасників прийняття пропозиції, обіцянки або 
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одержання неправомірної вигоди». Зміст останньої буде описаний нами в 

наступному підрозділі дисертації. 

Установивши підозрюваних, надалі слід здійснити  такі  початкові 

слідчі (розшукові) дії: 1) провести обшук за місцем роботи та проживання 

суб’єктів злочину для виявлення предмета неправомірної вигоди, слідів і 

документів, що свідчать про вчинення такого злочину; 2) допитати 

підозрюваного про обставини виконання ним певних службових дій, про 

причини порушення встановленого порядку розгляду і вирішення питань, 

про обставини придбання майна, цінностей, наявності грошей, що, можливо, 

є предметом неправомірної вигоди; 3) допитати особу, яка пропонувала, 

обіцяла і передала предмет неправомірної вигоди про обставини вчиненого 

тощо [64, с. 512]. 

У цій слідчій ситуації можливе встановлення ряду учасників вчинення 

такого злочину – зокрема, це можуть бути: особа, яка пропонувала 

неправомірну вигоду, службова особа, яка її одержала, посередники та інші 

особи, які сприяли забезпеченню виконання досягнутих домовленостей. Такі 

особи зазвичай заперечують власну причетність до злочину, виявити це 

можливо, допитавши їх.   

Як стверджує В. Ю. Шепітько,  у разі заперечення співучасниками 

даного злочину пред'явленого обвинувачення слідчому слід ретельно 

підготуватися до допиту. У випадках змови зазначених осіб слідчий при про-

веденні допиту використовує систему доказів самого факту передачі 

неправомірної вигоди, фактів проведення службових дій,зумовлених 

неправомірною вигодою, та ін. Під час допиту виникає необхідність у 

застосуванні тактичного прийому, що полягає в максимальної деталізації 

показань про обставини, що пов'язані з установленими слідством фактами. 

Обвинувачених, що заперечують свою провину, вдається також викрити 

завдяки пред'явленню ретельно перевірених доказів, що спростовують їх 

неправдиві доводи [64, с. 516]. 

Такі вчені, як В. Ю. Шепітько, П. Д. Біленчук, В. К. Лисиченко, 
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Н. І. Клименко та ін., вважають, що слід критично ставитися до випадків 

визнання обвинуваченим своєї провини, оскільки такі показання часто 

спрямовані на перекручення дійсних мотивів та обставин злочину. У випадку 

визнання обвинуваченим своєї вини необхідно одержати від нього детальні 

показання щодо предмета доказування  з уточненням найважливіших 

обставин, а саме: від кого надійшла пропозиція, обіцянка неправомірної 

вигоди; за що конкретно пропонувалася неправомірна вигода; яким був 

предмет неправомірної вигоди; коли, у яких обставинах та в який спосіб він 

був переданий; яких домовленостей досягнуто між суб’єктами злочину, як і 

коли була передана винагорода посереднику; чи підтримують співучасники 

зараз зв'язки між собою; у чому це виявляється і хто про це знає; чи не 

залишився в розпорядженні допитуваного предмет неправомірної вигоди, 

його частина, упаковка тощо [64, с. 517; 156, с. 115]. Така деталізація 

показань також  дасть можливість виявити неправдиві показання 

допитуваного загалом або ж щодо окремих фактів вчинення злочину. 

Прийняття службовою особою незаконних рішень може вказувати на 

одержання неправомірної вигоди. Однак довести факт прийняття 

неправомірної вигоди дещо проблематично, оскільки відсутня будь-яка 

інформація  стосовно вчинення злочину. Прийняття незаконних рішень 

зазвичай відображається у відповідній документації. Отже, разом з ОРЗ, 

спрямованими на викриття причетних до злочину осіб,  здійснюється огляд 

документів з метою виявлення відхилень від встановленого порядку 

виконання певних службових повноважень. Це може бути як відсутність 

певних документів та їх порушений обіг, так і підробка документів. Для 

досягнення цієї мети слід ознайомитися з роботою підприємства, де працює 

службова особа, його документообігом, даними щодо його роботи та 

виконання такою особою службових повноважень. Доцільним є запрошення 

спеціалістів у галузі економіки, технічного дослідження документів, 

бухгалтерів тощо. 

Четверта слідча ситуація: є інформація про вчинення корупційних 
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діянь, одержана з матеріалів ОРД. У такій слідчій ситуації особа, що 

пропонує неправомірну вигоду та службова особа, яка її приймає або 

одержує, як правило, зацікавлені у приховуванні злочину, а тому вони діють 

у змові. 

У цій слідчій ситуації належить підготуватися до проведення таких 

тактичних операцій, як «Затримання на гарячому» та « Викриття учасників 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди». Далі  

діяти відповідно до описаної нами третьої слідчої ситуації. 

П’ята слідча ситуація: є показання обвинувачених, що вказують на 

вчинення конкретними особами іншого злочину, передбаченого ст. 368 КК 

України. Таку інформацію слід перевірити, зокрема: 1) провести допит 

особи, яка вказує на вчинення іншого злочину з деталізацією показань; 2) 

організувати оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії. 

Допит такої особи має бути спрямований на одержання максимальної 

інформації про учасників, механізм, обставини передачі неправомірної 

вигоди, а також на встановлення причин повідомлення про такий злочин і 

його участі в ньому. Деталізація показань дозволить виключити неправду, 

обмову та наклеп. 

Якщо ж підозрюваний вказує на те, що заявник або свідок також 

причетні до передачі неправомірної вигоди, то таку інформацію належить 

перевірити,  зокрема, у такий спосіб, як проведення одночасного допиту 

раніше допитаних осіб. Така слідча (розшукова) дія спрямована на перевірку 

показань про обставини одержання неправомірної вигоди, усунення 

суперечностей у показаннях, а також у цілому викритті учасників злочину. 

Однак слід пам’ятати про можливе навмисне сприяння підозрюваним, що 

повідомив таку інформацію, проведенню одночасного допиту для спроби 

якимось чином вплинути на іншого підозрюваного з метою зміни останнім 

своїх показань [64, с. 516 – 517]. 

     Вважаємо справедливою думку таких учених, як І. Ф. Герасимов, Я. 

Л. Драпкін, І. П. Іщенко та ін., про те, що в усіх викладених вище слідчих 
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ситуаціях, одразу після внесення відомостей в ЄРДР, слід вивчити 

особистості передбачуваних суб'єктів прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання правомірної вигоди. Із цією метою рекомендується запитувати 

довідки про судимість та матеріали особових справ, проводити перевірні та 

ОРД щодо осіб, їх зв'язків, соціальних властивостей особистості. Поряд із 

цим  необхідно перевірити версію про можливу обмову посадової особи. 

Відомості, що підтверджують таку версію, мають використовуватися при 

допиті заявників. Про обмову можуть свідчити дані про висловлення 

допитуваним загроз обмови, його приготування до помилкового доносу, 

фальсифікації документів, схиляння інших осіб до лжесвідчення тощо.  Як  

підтвердження версії про обмову можуть розглядатися і розбіжності  між 

окремими частинами показань, а також між показаннями та іншими 

матеріалами кримінального провадження [76, с. 506]. 

Як влучно зазначає В. Ю. Шепітько, обмова службової особи щодо 

вимагання предмета неправомірної вигоди може бути пояснена іншими, зовні 

подібними злочинами або законними діями, сприйнятими заявником як 

бажання одержати неправомірну вигоду. До таких діянь  належать, зокрема, 

деякі службові злочини (зловживання владою або службовим становищем, 

перевищення влади або службових повноважень, службова недбалість тощо); 

шахрайство, пов'язане з використанням звання особи з метою одержання 

майна, а також його вимагання; одержання незаконної винагороди 

неслужбовою особою. Іноді помилки в оперуванні загальними версіями 

можуть відбуватися внаслідок упередженого ставлення до повідомлення про 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. При 

перевірці такої версії слід відмежовувати корупційні діяння, відповідальність 

за які настає відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» [1, с. 

2056; 64, с. 512, 514]. 

Важливою слідчою (розшуковою) дією на початковому етапі 

розслідування розглядуваних злочинів є обшук, зокрема груповий обшук за 

місцем роботи та проживанням одного або декількох учасників злочину. 
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Насамперед обшук має бути своєчасним, невиконання такої вимоги може 

призвести до втрати важливих доказів. Обшук проводять негайно, або ж 

якщо з його проведенням можна почекати, то слід обрати час, коли 

підозрюваний не в змозі чинити опір або передати важливу інформацію 

співучасникам. 

Під час проведення обшуку можуть бути виявлені: 1) предмет 

неправомірної вигоди; 2) упаковка від нього; 3) документи, що відображають 

виконання операцій на користь службової особи, яка одержала неправомірну 

вигоду; 4) записки, листи, які підтверджують зв'язок між злочинцями, сума 

неправомірної вигоди та інші факти, що підтверджують незаконні дії. 

Рекомендується вивчати робочі щоденники, тижневики, записники й 

телефонні книжки з адресами й телефонами друзів, знайомих а також 

зошити, у яких фіксуються витрати обшукуваного та його сім'ї. У процесі 

обшуку мають оглядатися місця ймовірного знаходження знищених 

документів, зокрема попільнички, печі, комини, сміттєві корзини тощо [76, с. 

506; 108, с. 54, 710]. 

У всіх слідчих ситуаціях до першочергових слідчих (розшукових) дій 

належить огляд місця події; насамперед огляду підлягає місце передачі 

предмета неправомірної вигоди. Під час огляду фіксують усі елементи 

обстановки події та внесені до неї зміни, увага зосереджується на виявленні 

слідів досягнутих домовленостей (сума коштів, написана на клаптику паперу, 

який знаходився у смітнику; галочка, поставлена навпроти прізвища особи в 

екзаменаційній відомості, тощо) та передачі предмета неправомірної вигоди. 

Отже, початковий етап розслідування таких злочинів є важливим, 

навіть вирішальним для збирання речових доказів, виявлення свідків та 

очевидців, встановлення механізму злочину та його учасників, а також  іншої 

інформації, що є важливою в розслідуванні. На цьому етапі розслідування 

виникають різні слідчі ситуації, пов’язані з негативними обставинами, що 

вимагають висунення версій та їх перевірки шляхом організації та 

планування слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій. 
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Описані в підрозділі типові слідчі ситуації та версії спрямовані на спрощення  

процесу розслідування, відшукування доказів і встановлення істини в 

кримінальному провадженні.  

 

 

3.2. Тактичні операції початкового етапу розслідування прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою  

 

Удосконалення процесу розкриття й розслідування прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою залежить від рівня запровадження у слідчу діяльність новітніх 

криміналістичних розробок, що базуються на синтезі теоретичних знань і 

передової слідчо-судової практики. Йдеться насамперед про такі категорії, як 

криміналістична характеристика та класифікація злочинів, типові слідчі 

ситуації, системи слідчих дій і тактичні операції. Саме ці категорії суттєво 

впливають на формування сучасних концепцій окремих криміналістичних 

методик, є їх невід’ємними складовими й обумовлюють ефективність 

розслідування розглядуваної категорії злочинів  [157, с. 186; 158, с. 198; 159, 

с. 200]. 

 Важливими в розслідування розглядуваних злочинів є  тактичні 

операції. За своєю суттю ці операції є: 1) сукупністю тактичних засобів 

реалізації методів розслідування; 2) засобом реалізації взаємодії слідчого з 

працівниками оперативних підрозділів; 3) організаційним тактичним засобом 

ліквідації протидії з боку суб’єктів вчинення таких злочинів; 4) засобом 

реалізації тактичних прийомів, що вимагають сукупності дій слідчого та 

представників інших органів; 5) засобом алгоритмізації процесу 

розслідування розглядуваних злочинів [13, с. 15; 159, с. 203]. Комплексне 

провадження слідчих (розшукових) дій, ОРЗ та інших дій здійснюється з 

метою вирішення таких завдань, вирішити які в інший спосіб неможливо. 
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Погоджуємося з думкою В. Є. Коновалової  про те, що тактичні 

операції є своєрідною формою розслідування, яке об’єднує організаційні, 

слідчі (розшукові) дії та ОРЗ для швидкого та ефективного вирішення 

слідчих завдань [160, с. 68]. 

Дещо ширше сформулював визначення тактичної операції А. Р. Бєлкін:  

він стверджував, що тактична операція є сукупністю слідчих, оперативних, 

ревізійних та інших дій, що розробляються в процесі розслідування за 

єдиним планом під керівництвом слідчого з метою реалізації такого 

тактичного завдання, яке не може бути вирішене проведенням лише окремих 

слідчих (розшукових) дій [161, с. 44]. 

Досить влучне та, на наш погляд, всеосяжне визначення тактичної 

операції сформоване такими вченими, як Е. П. Іщенко, І. Ф. Герасимов, 

Я. Л. Драпкін та ін. З їх погляду, тактична операція – це форма організації 

розслідування, яка включає в себе комплекс слідчих дій, ОРЗ та тактичних 

прийомів, що об’єднані рішенням конкретної проміжної мети розслідування  

й проводяться за єдиним узгодженим планом [76, с. 230]. При цьому, як 

стверджують учені, не слід ототожнювати тактичну операцію з 

розслідуванням у цілому, оскільки це є лише його складовою. 

Розкриваючи поняття тактичної операції, В. Ю. Шепітько вважає, що  

воно означає поєднання однойменних і різнойменних слідчих (розшукових) 

дій, а іноді й організаційно-технічних заходів, спрямованих на виконання 

завдань розслідування в даній слідчій ситуації [64, с. 196]. 

Оскільки прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою належить до злочинів, виявлення яких є 

проблематичним з огляду на те, що вони характеризуються неповною 

вихідною інформацією  і  активною протидією учасників, то застосування 

такої форми організації розслідування, як проведення тактичних операцій, є 

доцільним. Із такою думкою автора погодилися 92,7 % опитаних 

респондентів (див. додаток А). 

Встановлення особи прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
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неправомірної вигоди потребує вирішення тактичних завдань, які витікають 

із слідчої ситуації конкретного етапу розслідування. Якщо, скажімо, виникає 

необхідність встановити стосунки, які склалися в суб’єктів розглядуваного 

злочину,  то з цією метою мають бути організовані відповідні тактичні 

операції: наприклад, «Викриття неправди в показаннях підозрюваного під час 

допиту», «Перевірка алібі» або ін. Звідси виплаває, що під час розслідування 

злочинів на кожному його етапі організовуються тактичні операції, які є 

засобом вирішення тактичних завдань. 

Під час вибору тактичних операцій завжди існує ризик отримати 

негативні наслідки. Це пов’язане насамперед зі значною кількістю дій і 

завдань, що входять до складу конкретних тактичних операцій. Тож  

проводити тактичні операції за даною категорією злочинів доцільно в 

ситуаціях із незначним ризиком. 

Організувати тактичну операцію при розслідуванні прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою не легко, оскільки це є спіпрацею різних підрозділів поліції. Мається 

на увазі належне планування та послідовність дій, взаємодія слідчих і 

оперативних працівників Національної поліції, використання фахівців різних 

природничих і технічних наук [162, с. 3]. Тактично грамотно має бути 

організоване керівництво в ході проведення тактичної операції. Так, слідчий 

займається підготовкою  та проведенням слідчих (розшукових) дій, критично 

оцінює дії інших учасників операції. Тактика проведення тактичної операції 

полягає в тому, що і  слідчий,   і працівник оперативного підрозділу, і 

спеціаліст діють згідно з єдиним тактичним задумом, розробленим ними 

єдиним планом, не втручаючись в дії один одного, лише доповнюючи їх, 

точно і якісно виконуючи свої обов'язки [163, с. 76]. 

Підтвердженням цього є позиції вчених-криміналістів, зокрема 

Л. Я. Драпкіна, який стверджує, що в розробці та плануванні тактичних 

операцій під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою 

особою доцільною є участь не тільки  оперативних працівників, але й 
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слідчого, який є керівником досудового розслідування [164, с. 76]. 

Як справедливо стверджує В. М. Шевчук, тактичні операції за 

напрямами тактичного впливу та діапазоном застосування в процесі 

розслідування злочинів є багатофункціональними організаційно-тактичними 

засобами здійснення досудового розслідування, які ефективно 

використовуються для вирішення окремих тактичних завдань і мають 

багатофункціональне призначення, обумовлене слідчою ситуацією й 

функціональною спрямованістю системи слідчих, ОРД, організаційних, 

профілактичних та інших дій [165]. Таке визначення є більш точним, 

оскільки всеосяжно розкриває суть тактичних операцій. 

Тактична операція є засобом вирішення тактичних завдань при 

розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної 

вигоди службовою особою. У свою чергу вирішення тактичних завдань 

здійснюється шляхом проведення декількох дій, ефективність здійснення 

яких обов’язково залежить від організації такої діяльності. Отже, від 

належної організації тактичних операцій зокрема та розслідування взагалі 

залежить результативність отримання доказів.  

Дещо іншим є визначення тактичних операцій, запропоноване 

В. Ю. Шепітьком та В. А. Журавлем [166, с. 187]. Так, учені пропонують 

розглядати тактичні операції як організаційно-тактичні засоби здійснення 

досудового розслідування. Це поняття поєднує як організаційні, так і 

тактичні засади. Під організаційними засадами слід розуміти оптимальне 

взаєморозташування і взаємозв'язок елементів певного комплексу 

(комбінацій, операцій), провадження яких обумовлене єдиною метою і 

здійснюється в певних умовах місця й часу. Тактичні засади передбачають 

вибірковість, варіантність, ситуаційну залежність, доцільність у застосуванні 

певних засобів і їх спрямованість на вирішення локальних завдань 

розслідування. Виходячи з цього організаційно-тактичні  засоби здійснення 

досудового розслідування – це оптимальна сукупність взаємопов’язаних 

єдиною метою дій (слідчих, оперативно-розшукових, організаційних) і 
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тактичних прийомів, які при комплексному їх застосуванні спрямовані на 

забезпечення найбільш ефективного вирішення тактичних завдань у певних 

слідчих ситуаціях. Такі наукові підходи вкотре підтверджують те, що 

тактичні операції  під час  розслідування злочинів виконують організаційну 

функцію [165]. 

Як випливає з наведеного вище, деякі вчені впевнено стверджують, що 

тактичні операції проводяться під керівництвом слідчого, а деякі вважають, 

що їх можуть проводити працівники оперативних підрозділів і без такого 

керівництва. На нашу думку, тактичні операції проводяться лише за 

керівництва слідчого, оскільки надходження інформації (заява) про такий 

злочин реєструється в ЄРДР і відтак слідчий одразу ж стає керівником 

розслідування і всі подальші дії здійснюються за його дорученням. Навіть 

якщо тактичну операцію проводить оперативний працівник без участі 

слідчого, він реалізує в ній як власні специфічні функції, так і функції 

слідчого, які делеговані йому законом або самим слідчим у вигляді 

доручення. 

 Спільна діяльність слідчого та працівників ОРП певною мірою 

спрямована на виявлення та ліквідацію протидії розслідуванню прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди з боку 

підозрюваних та інших учасників. Досягнення цієї мети забезпечується 

відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

унаслідок таких оперативно-розшукових заходів, як: 1) проведення операції з 

контрольованого вчинення діянь, передбачених ст. 368 КК України; 2) аудіо-, 

відеоконтроль особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж, електронних інформаційних мереж (п. 9); 3) спостереження за 

особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця (п. 11) та 

низка інших заходів, передбачених як цим Законом, так і КПК України [95, с. 

303].  Разом із цим спільна діяльність слідчих та оперативних працівників 

проявляється в контролі поведінки підозрюваних у вчиненні корупційних 

діянь у процесі розслідування, виявленні їх злочинних зв’язків, 
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оперативному доведенні отриманої інформації слідчому, а також припиненні 

фактів протидії розслідуванню. 

Наведені вище організаційно-тактичні форми взаємодії у вигляді 

сумісного здійснення тактичних операцій, які приховано фіксують обставини 

вчинення злочину, активно застосовуються у практиці виявлення та 

розкриття прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою. 

На основі здійсненого нами опитування слідчих Національної поліції 

щодо проблем розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою  було встановлено, що 

необхідність та ефективність сумісної діяльності в межах тактичних операцій 

пояснюється низкою причин, зокрема таких, як: 1) неможливість фізично 

одній особі розслідувати злочин, проводити конкретні слідчі (розшукові) дії, 

збирати докази одночасно в різних місцях (96,3 % опитаних респондентів); 2)   

розслідування, що проводиться однією особою, легко піддається 

психологічним атакам, компрометуючим заявам, відшуканню основ для 

заяви про відвід слідчого, а також пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди 

за закриття розслідування в кримінальному правопорушенні (72,4 % 

опитаних); 3) некомпетентність слідчого в проведенні необхідних негласних 

слідчих (розшукових) дій (23,2 % опитаних) (див. додаток А). 

Організація тактичної операції під час розслідування прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди зумовлена 

труднощами, що виникають при встановленні обставин вчинення такого 

злочину. Важливим при організації тактичної операції є виконання всіх її 

елементів, а саме: 1) визначення мети (встановити особу, яка прийняла 

пропозицію, обіцянку або одержала неправомірну вигоду, спосіб злочину, 

мотиви тощо); 2) скласти план дій щодо досягнення поставленої мети; 

3) визначитися з учасниками операції (слідчий, працівник оперативного 

підрозділу, спеціаліст та ін.) та роздати кожному чіткі завдання [167, с. 8].  

Як зазначалося вище, метою тактичних операцій у розслідуванні 
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розглядуваної категорії злочинів є реалізація методів розслідування шляхом 

проведення процесуальних дій. Із цього випливає, що для ефективного 

розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди слід провести  ряд гласних і негласних слідчих (розшукових) та інших 

дій – тактичну операцію. Важливо при цьому вирішити питання стосовно 

послідовності проведення цих дій, їх доцільності, ефективності, обсягу тощо. 

Тож  необхідними є заходи щодо організації та планування тактичних 

операцій. 

В. І. Шиканов пропонує при організації та плануванні тактичних 

операцій, а також під час їх практичного здійснення використовувати метод 

сценарію – логічної моделі запропонованих подій, що дозволяє виділити 

причинно-наслідкові процеси, які вимагають прийняття певних рішень. Ми 

погоджуємося із вченим стосовно того, що така модель тактичної операції 

має відповідати на дві групи запитань, а саме: 1) яким чином, крок за кроком, 

може виникнути певна група зпитань; 2) які є альтернативи є в суб’єктів, що 

діють на даному етапі, для того, щоб завадити розслідуванню, змінити або 

якимось чином вплинути на прогнозований розвиток подій. Знову ж таки тут 

слід розмежовувати поняття прогнозування та планування тактичної 

операції. Завдяки прогнозу тактичної операції можна відповісти на такі 

запитання: як, що, де, коли та якими чином можуть статися ті чи інші події? 

У свою чергу план проведення тактичної операції визначає, що саме слід 

виконати, кому, як та що слід зробити для цього [168, с. 65].  

З означеного вище видно, що розробка та проведення тактичних 

операцій у розслідуванні розглядуваної категорії злочинів мають сприяти  

якісному, ефективному їх проведенню, вчасному коригуванню та внесенню 

поправок, прогнозуванню негативних наслідків і бажаного результату. 

Оскільки в проведенні тактичної операції беруть участь кілька осіб, то 

доцільно було б, щоб усі вони брали участь і в складанні плану. Насамперед  

необхідно визначитися з метою проведення тактичної операції  –  наприклад 

для виявлення факту одержання неправомірної вигоди службовою особою, 



153 

для встановлення співучасників, затримання підозрюваного тощо. Важливою 

складовою плану тактичної операції є коло питань, що підлягають 

з'ясуванню. Далі встановлюється проміжна мета, досягнення якої дасть змогу 

отримати  кінцевий результат. Для кожної проміжної мети визначають слідчі 

дії, оперативно-розшукові заходи та організаційні дії. Вибравши певну дію, 

слід одразу  ж  запланувати тактичні прийоми її здійснення, забезпечити 

підготовку транспортних, технічних та криміналістичних засобів 

забезпечення такої дії.  Виконавцями  слід  вказувати осіб, які відповідають 

за виконання конкретної дії, а також осіб чи організації, що їм допомагають. 

Також мають бути зазначені строки виконання тих чи інших дій.  Вельми 

важливим є визначення послідовності у виконанні дій, оскільки  ряд 

подальших дій є продовженням попередніх або ж такими, до яких можна 

вдатися лише на основі попередніх  [169, с. 104]. 

 Слушною вважаємо думку Я. В. Мишкова про те, що тактична 

операція є комплексом організаційних, слідчих та оперативно-розшукових 

заходів, здійснюваних одночасно для вирішення завдання щодо одержання 

доказової інформації. Тактичні завдання за своєю спрямованістю можуть 

бути різноманітними залежно від поставленої мети і способів їх здійснення. 

Так, тактичне завдання стосовно   розслідуванню розглядуваної категорії 

злочинів спрямоване: 1) на затримання на гарячому; 2) встановлення місця 

знаходження предмета неправомірної вигоди; 3) встановлення місця 

перебування й затримання співучасників злочину; 4) виявлення й тимчасове 

вилучення документів, що свідчать про незаконні розпорядження; 5) 

виявлення документів, що свідчать про законні дії службової особи, вчинені 

внаслідок досягнутих домовленостей; 6) виявлення обставин, що сприяли 

вчиненню злочину [170, с. 93]. 

Аналіз кримінальних проваджень щодо розслідування злочинів, 

передбачених ст. 368 КК України, дозволив  виділити види тактичних 

операцій, які проводяться на початковому етапі розслідування, – зокрема, це: 

1) затримання на гарячому; 2) викриття учасників прийняття пропозиції, 
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обіцянки або одержання неправомірної вигоди. 

Одним із основних та ефективних способів виявлення прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою є тактична операція «Затримання на гарячому». Розглянемо її 

детальніше.  

Для того щоб чинити певні дії щодо затримання, слід знати, що таке 

затримання,  –  тож розпочнемо з визначення суті даного поняття.   

Відповідно до ч. 2 ст. 176 КПК України затримання в кримінальному процесі 

є тимчасовим запобіжним заходом, який застосовується в особливих 

випадках і за визначеною КПК України процедурою. Затримання може 

здійснюватись щодо підозрюваного або обвинуваченого за ухвалою слідчого 

судді чи суду уповноваженою службовою особою, а також у точно 

встановлених випадках кожним, хто не є уповноваженою службовою особою 

[104, с. 94; 171, с. 683]. 

Відповідно до КПК України є види затримання: 1) на підставі ухвали 

слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу (ст. 187 − 

191); 2) без ухвали слідчого судді, суду (ст. 207, 208). 

Цікавою є думка вчених-процесуалістів (Ю. М. Грошевий, А. Я. Тацій, 

А. Р. Тумаянц) із цього приводу: вони виокремлюють такі види затримання, 

як: 1) затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на 

затримання з метою приводу (ст. 190,  191); 2) законне затримання (ст. 207); 

3) затримання уповноваженою службовою особою (ст. 208); 4) затримання з 

метою екстрадиції (ст. 582). Такі види затримання розрізняються за цільовим 

призначенням, суб’єктами, які уповноважені приймати таке рішення, 

підставами та процесуальним порядком застосування [172, с. 324]. 

Затримання на гарячому супроводжується ще й такими слідчими 

(розшуковими) діями, як огляд місця події та особистий обшук, які можуть 

бути джерелом отримання доказів факту вчинення прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Затримання на місці злочину 

є тимчасовим запобіжним заходом, спрямованим на припинення корупційної 
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діяльності, та засобом отримання доказів факту вчинення такого злочину. 

Проведення тактичної операції «Затримання на гарячому» при 

вчиненні корупційних діянь можливо в нижченаведених слідчих ситуаціях. 

1.За наявності достовірної інформації про підготовку до вчинення такого 

злочину: а) зафіксовано розмову про намір запропонувати, пообіцяти 

неправомірну вигоду службовій особі; б) стало відомо про час та місце 

домовленостей щодо предмета неправомірної вигоди.  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. 

Серед усіх слідчих ситуацій найбільш часто трапляється остання, коли 

неправомірну вигоду вимагають. Це зумовлене тим, що в усіх інших 

випадках обидві сторони корупційних дій зацікавлені, щоб домовленість 

відбулася, а тому намагаються приховати свою діяльність.  

Вимагання службовою особою предмета неправомірної вигоди 

ґрунтується на статусі цієї особи, практичному досвіді правозастосовної 

діяльності, володінні знаннями щодо специфіки державної службової 

діяльності. З метою приховання такої злочинної діяльності службові особи 

залучають до неї своїх знайомих, родичів, підлеглих та інших осіб, які 

постають  у ролі посередників. У такому разі проблематичним є 

встановлення причетності саме конкретної службової особи до одержання 

неправомірної вигоди, оскільки тактична операція спрямована на 

встановлення факту безпосереднього контакту осіб, що домовляються про 

прийняття або одержання неправомірної вигоди,  а такими будуть саме 

посередники (родичі, знайомі тощо). При цьому службова особа залишається 

осторонь від події злочину. 

Для розслідування наявного вимагання предмета неправомірної вигоди 
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розробляється тактична операція, яка являє собою комплекс слідчих 

(розшукових) дій, а саме: 1) допит заявника про індивідуальні ознаки пре-

дмета неправомірної вигоди; 2) затримання підозрюваної особи в прийнятті 

пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди або при безпосередній передачі 

неправомірної вигоди службовій особі (посереднику); 3) обшук цієї особи й 

обшук на місці передачі предмета неправомірної вигоди; 4) огляд виявлених 

при здійсненні цих дій предмета неправомірної вигоди, документів, що 

можуть стосуватися вчиненого злочину. До комплексу зазначеної операції 

входять відповідні оперативно-розшукові заходи. Така операція має повністю 

виключати дії, які були б спрямовані на свідоме створення з боку службових 

осіб обставин і умов, характерних для провокації такого злочину [64, с. 512]. 

При затриманні враховується ймовірність ситуації, за якої особа, що 

підозрюється в злочині, може заявити про те, що вона: а) мала намір 

повідомити про факт передачі предмета неправомірної вигоди, але не встигла 

це зробити; б) не помітила, хто і за яких обставин залишив у неї предмет 

неправомірної вигоди, – наприклад, на робочому столі за її відсутності, серед 

паперів на столі або в шафі, у відкритій шухляді столу тощо. У такому разі   

необхідним буде проведення оперативного спостереження за підозрюваною 

особою на предмет виконання нею досягнутих раніше домовленостей, щодо 

яких вона одержала неправомірну вигоду і заперечує її [173, с. 572]. 

У випадку, коли службова особа, яка вимагала предмет неправомірної 

вигоди, втекла, не з’являється на роботі та  місці проживання, слід 

організувати тактичну операцію «Розшук злочинця». Метою даної операції є 

встановлення особи вимагача предмета неправомірної вигоди та подальший 

його розшук і затримання. Найбільш повні відомості про особу злочинця 

можна отримати при допиті заявника, свідків. Якщо вимагач їм незнайомий, 

слід з'ясувати ознаки його зовнішності, манеру розмови та інші відомості, що 

можуть вказувати на його посаду, рід заняття, національність тощо [174, 

с. 285]. 

Важливе значення в такій тактичній операції має складання 
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суб'єктивного портрета особи, яка вимагала одержання неправомірної 

вигоди. У деяких випадках вдається використовувати професійні навички 

заявника щодо відтворення ідеальних слідів. Отримані відомості внаслідок 

допиту заявника,  разом із суб'єктивним портретом, дають змогу визначити 

шляхи пошуку злочинця, окреслити коло осіб, що перевіряються, і більш 

точно орієнтувати особовий склад органів внутрішніх справ на розшук 

злочинця [174, с. 286]. 

Якщо вимагання вчинене за місцем роботи потерпілого у зв'язку з його 

комерційною діяльністю (наприклад, при торгівлі на ринку, у комерційному 

магазині), слідчий повинен мати на увазі, що злочинці через певний час 

можуть повторити посягання (особливо, якщо перша спроба виявилася 

невдалою).  Отже, в таких ситуаціях результативним може виявитися 

встановлення спостереження за потерпілим, забезпечення його засобами 

зв'язку, а також проведення з ними відповідного інструктажу. Особливо 

результативним  це є за наявності у вчиненому діянні ознак систематичного 

вимагання предмета неправомірної вигоди [174, с. 287]. 

Проблему становить виявлення факту одержання неправомірної вигоди 

службовою особою, яка діє у змові з групою осіб, у якій домовляються про 

предмет неправомірної вигоди або передають його саме посередники. Тому в 

такому разі  слід не  тільки виявити факт корупційного діяння, але й 

визначити всю систему, ієрархічність дії корупційної спрямованості 

службових осіб. Для досягнення такої мети ефективними є організація та 

планування тактичної операції «Затримання на гарячому», яка здійснюється 

слідчим у безпосередній  взаємодії з працівниками оперативно-розшукових 

підрозділів Національної поліції. Дійсно, ефективними є заходи, що 

проводяться такими органами з метою виявлення, попередження, 

припинення й розкриття злочинів, а також встановлення осіб, які до них 

готуються і вчиняють їх.  Ці заходи здійснюються негласно і потай від 

злочинців, що забезпечує їх ефективність. Крім того, такі підрозділи мають 

неабиякі можливості й досвід безпосереднього затримання осіб, що вчиняють 
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такі злочини, на гарячому. Об'єднати зусилля слідчого та працівників ОРП 

для вирішення розглядуваної слідчої ситуації дозволяє саме тактична 

операція. 

У тактичній операції «Затримання на гарячому» можна виокремити три 

основні етапи: 1) підготовка; 2) безпосереднє затримання; 3) завершення. 

Коротко охарактеризуємо кожен із них. 

Етап підготовки до проведення тактичної операції починається одразу 

ж після надходження повідомлення від заявника та реєстрації його в ЄРДР, 

після підтвердження оперативної інформації щодо підготовки чи прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою. 

 Даний етап характеризується прийняттям тактичних рішень щодо організації 

та планування тактичної операції «Затримання на гарячому». Проводиться 

така тактична операція в тісній взаємодії та з визначенням конкретних 

завдань, що  постають перед оперативними працівниками та при проведенні 

слідчих (розшукових) дій. Вирішується питання  вибору слідчих 

(розшукових) дій, за допомогою яких можлива фіксація цієї тактичної 

операції. Зокрема, можуть бути проведенні такі слідчі (розшукові) ді, як 

особистий обшук, огляд місця події, освідування, допит, слідчий 

експеримент. 

Оперативні працівники, які беруть участь у проведенні тактичної 

операції, паралельно з фіксацією слідчим її проведення в протоколі, фіксують 

хід та результати своєї діяльності у службових документах оперативно-

розшукового характеру, рапортах, актах, довідках. Ключовим тут є слово 

«паралельно», оскільки слідчі (розшукові) дії не проводяться одночасно з 

ОРЗ. 

Дійсно, як стверджує С. А. Шейфер, слідчі дії не можуть одночасно 

включати до себе й оперативно-розшукові заходи та процесуальні дії, 

оскільки вони ґрунтуються на різних принципах [175, с. 60]. 

Як зазначалося вище, на цьому етапі здійснюється планування 
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проведення тактичної операції. У плані вказуються конкретні ОРЗ, які 

доцільно провести на початковому етапі проведення, їх черговість, 

відповідальні особи, дата, час та інші відомості організаційного характеру. 

Також слід передбачити дії щодо нейтралізації можливого застосування 

затриманим вогнепальної зброї та інших засобів, що можуть причинити 

шкоду як громадянам, так і працівникам поліції. 

У зав’язку з тим, що службова особа, яка одержала неправомірну 

вигоду, може заперечувати причетність до злочину, пояснюючи це тим, що 

вона не знала, що це за об’єкт, не помітила, що хтось їй підкинув пакет із 

грішми, що  вона збиралася заявити про намір дати їй предмет неправомірної 

вигоди тощо,  необхідно на підготовчому етапі вибрати правильну тактику 

поведінки в такій ситуації. Зокрема, вибрати тактичні прийоми й технічні 

засоби спростування такої поведінки затриманого. Розглянемо їх. 

Якщо службова особа стверджує, що мала намір, але не встигла 

повідомити про пропозицію, обіцянку або одержання неправомірної вигоди, 

то слід дочекатися, коли остання виконає мінімальний обсяг досягнутих 

корупційних домовленостей, і лише після цього проводити затримання. 

Якщо ж службова особа стверджує, що не помітила і не знає, як 

опинився в неї предмет неправомірної вигоди, то слід застосувати спеціальні 

хімічні речовини й використати оперативну відеозйомку. 

 При плануванні тактичної операції «Затримання на гарячому» перед 

працівниками оперативно-розшукових підрозділів ставиться конкретне 

завдання – організувати проведення ОРЗ таким чином, щоб максимально 

розширити можливості виявлення ознак прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди, доказування вини кожного з учасників 

злочину. Така діяльність має бути орієнтована на вимоги розслідування  і 

здійснюватися відповідно до тих завдань, які окреслює щодо розслідування 

слідчий з метою встановлення істини в кримінальному провадженні. 

Ефективність проведення розглядуваної тактичної операції залежить 

від інструктажу, проведеного із заявником щодо його участі в цій операції.  
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Це пов’язане з тим, що він є ніби співучасником одержання неправомірної 

вигоди і повинен поводитися відповідним чином – а саме так, щоб службова 

особа не запідозрила його у співпраці з поліцією. Тому обумовлюється лінія 

поведінки заявника із службовою особою або посередником, якому буде 

передано неправомірну вигоду; уточнюється предмет неправомірної вигоди, 

його вигляд, упаковка тощо; узгоджується місце, час та процес передачі 

неправомірної вигоди службовій особі або посереднику; встановлюються 

сигнали, які заявник буде надсилати, аби повідомити про передачу 

неправомірної вигоди та інші деталі. Особливо наголошується на конспірації 

та нерозголошенні відомостей про майбутню тактичну операцію.  

Важливим на підготовчому етапі є також вивчення місця проведення 

затримання на гарячому, оскільки часто службові особи вживають заходи  

щодо миттєвого знищення предмета неправомірної вигоди. Тож слід 

організувати заходи щодо збереження предмета неправомірної вигоди. 

Зокрема,  здійснити розстановку оперативних працівників на відповідних 

позиціях, попередньо вивчивши приміщення, де буде відбуватися 

затримання, входи й виходи з нього. Поблизу місця проведення тактичної 

операції  мають постійно знаходитися два оперативних працівника з 

прихованими засобами зв’язку. 

Часто така тактична операція проводиться в державній установі, вхід 

до якої здійснюється в пропускному режимі.  У такому разі заявник при 

попередній розмові зі службовою особою про місце передачі предмета 

неправомірної вигоди має схилити останнього зустрітися за межами його 

службового кабінету. Якщо ж він відмовиться, то затримання на гарячому 

проводиться в тісній взаємодії з працівниками служби безпеки підприємства, 

де працює підозрювана службова особа. 

 Успіх проведення тактичної операції «Затримання на гарячому» 

залежить від передбачених слідчим тактичних ризиків, пов’язаних зі зміною 

обстановки та дій особою злочинця. Щоб не провалити тактичну операцію, 

слід передбачити таку можливість уже на підготовчому її етапі,  для чого 
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скласти  кілька планів затримання, урахувавши всі можливі варіанти 

поведінки підозрюваних. 

Отже, на стадії підготовки до проведення тактичної операції 

«Затримання на гарячому» слід здійснити такі дії: 1) детально вивчити 

інформацію, що надійшла від заявника (зокрема, щодо службової особи, з 

якою було   домовлено про одержання неправомірної вигоди, предмета 

неправомірної вигоди, часу й місця їх наступної зустрічі, наявності 

посередників тощо); 2) визначити завдання, які мають бути досягнуті в 

результаті проведення тактичної операції; 3) зібрати інформацію про 

злочинця; 4) вивчити місце проведення тактичної операції «Затримання на 

гарячому», зосередити увагу на місцях можливої втечі службової особи 

(посередника) або знищення предмета неправомірної вигоди; 5) визначитися 

з учасниками тактичної операції й чітко встановити завдання кожного з них 

під час її проведення; 6) детально спланувати хід проведення такої тактичної 

операції; 7) підготувати необхідні засоби фіксації тактичної операції 

(технічні засоби, протокол тощо); 8)  проінструктувати  заявника щодо його 

поведінки під час проведення тактичної операції; 9) передбачити та обіграти 

тактичні ризики, скласти план дій в їх інтерпретаціях; 10) підготувати 

предмет неправомірної вигоди (наприклад, муляж валізи з грошима) тощо. 

Етап безпосереднього затримання передбачає такі основні дії: 1) після 

передачі предмета неправомірної вигоди службовій особі (посереднику) 

раптово  вчиняється затримання осіб злочинців; 2) затриманому 

пропонується добровільно видати предмет неправомірної вигоди; 

3) проводиться огляд місця одержання предмета неправомірної вигоди; 

4) затриманого ізолюють від заявника, свідків, колег по роботі та інших осіб; 

5) проводиться особистий обшук затриманого; 6) оглядаються предмет 

неправомірної вигоди, одяг, проводиться освідування; 7) вилучаються 

документи, що підтверджують дії або бездіяльність службової особи 

відносно заявника злочину; 8) постійно ведеться відеозйомка, виявлені 

предмети фіксуються в протоколі та фотографуються за правилами 



162 

масштабної зйомки. 

Заключний етап проведення тактичної операції «Затримання на 

гарячому» полягає у фіксації виявлених об’єктів та їх вилученні, підписанні 

протоколу затримання, ознайомленні з ним усіх учасників проведення 

тактичної операції. 

Не менш важливою тактичною операцією є «Викриття учасників 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди».  

Звернемося до поняття такої тактичної операції. Аналіз наукової 

літератури [159, с. 200; 176, с. 16; 177, с. 157] дозволив сформувати власне 

бачення поняття викриття: ми розуміємо його як активну діяльність слідчого,  

спрямовану на збирання, накопичення, оцінку та процесуальну фіксацію 

криміналістично значущої інформації, завдяки якій встановлюються 

обставини вчинення такого злочину. 

Обов’язковою умовою, що передує проведенню такої тактичної 

операції, є встановлення особи учасників злочину. Необхідність її 

проведення може виникнути в таких слідчих ситуаціях: 1) затримано 

службову особу на гарячому, яка визнала свої злочинні дії і погодилася 

сприяти розслідуванню; 2) затримано службову особу на гарячому, однак 

вона заперечує причетність до злочину і всіляко намагається протидіяти 

розслідуванню. 

Аналіз кримінальних проваджень, відкритих за ст. 368 КК України,  

дозволив стверджувати, що у 80,5 % випадків службова особа, яку затримано 

на гарячому, зізнається в причетності до злочину і сприяє подальшому 

розслідуванню, однак у 19,5 % випадків такі особи заперечують свою 

причетність до злочину і всіляко намагаються протидіяти розслідуванню 

(див. додаток А). 

З охарактеризованих вище слідчих ситуацій особливий інтерес 

становить саме друга – конфліктна. Слідчому слід спрямувати максимум 

зусиль, щоб довести причетність службової особи до вчинення такої категорії 

злочинів  та усунути всі наявні протиріччя в матеріалах кримінального 
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провадження. У такій слідчій ситуації необхідним є проведення тактичної 

операції «Викриття учасників прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди». 

Невід’ємний елемент такої тактичної операції – проведення допиту. 

Завдяки проведенню такої слідчої (розшукової) дії, як допит, можливо 

сформувати уявлення про злочин у цілому, оскільки допитуваний  викладає 

інформацію щодо підготовки, вчинення та приховування прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Утім  слід 

опиратися не лише на показання підозрюваного – вони можуть бути 

неправдивими; необхідно   суміщувати отримані показання із зібраними 

іншими доказами, аналізувати та на цій основі формувати цілісне бачення 

події злочину. 

 Не меншого значення при допиті та проведенні інших слідчих 

(розшукових) дій набуває встановлення часу й місця передачі предмета 

неправомірної вигоди, оскільки ці  дані є вагомим доказом вини 

підозрюваного. Наприклад, у ситуації, коли один з учасників вчинення 

такого злочину  (зазвичай це службова особа, яка одержала неправомірну 

вигоду)  наполягає на своєму перебуванні в іншому місці в момент передачі 

предмета неправомірної вигоди (заявляє про алібі). Час та місце є також 

доказом невинуватості підозрюваної службової особи: наприклад, перевірка 

часу передачі предмета неправомірної вигоди може бути підставою для 

висновку про наклеп на неї. Після встановлення часу передачі предмета 

неправомірної вигоди його слід зіставити з часом виконання службовою 

особою дій в інтересах особи, яка пропонувала неправомірну вигоду. Такий 

факт є доказом одержання неправомірної вигоди, оскільки за результатами 

аналізу кримінальних проваджень щодо розслідування розглядуваних 

злочинів у 34 % із них неправомірна вигода передається в момент виконання 

службовою особою покладених на неї повноважень, а в 52 % – одразу після 

вчинення таких злочинів.  

Поряд із цим  мають бути встановлені місце й час виконання кожної 
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злочинної дії (бездіяльності), що утворюють спосіб вчинення злочину 

кожним з його учасників [178, с. 12]. Мається на увазі відповідальність як  за 

пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди, так і за прийняття 

пропозиції, обіцянки або неправомірної вигоди (ст. 368, 369 КК України) [6, 

с. 170, 174]. 

При розслідуванні злочинів розглядуваної категорії часто трапляються 

випадки, коли єдиним джерелом доказів є саме показання заявника. У такому 

разі слід опиратися на отримані від нього дані щодо вчинення злочину, але 

висувати інші версії різного характеру. Інакше з підозрюваною службовою 

особою:  у безконфліктній ситуації допит проводиться відповідно до 

загальних правил, а якщо підозрюваний заперечує причетність до злочину, то 

слід почекати з допитом і зібрати речові докази, які  вказують на протилежне. 

Як слушно стверджує В. О. Образцов, підготовчий етап проведення 

допиту має ґрунтуватися на даних, одержаних оперативним шляхом, 

підготовкою ефективних тактичних прийомів (наприклад, пред’явлення 

речових доказів, психологічного впливу на допитуваного підозрюваного, 

ознайомлення допитуваного з подальшим планом розслідування, оголошення 

показань інших допитаних осіб, бесіда тощо) [179, с. 302]. 

Тактичною особливістю проведення допиту під час розслідування 

розглядуваних злочинів є забезпечення паралельного допиту  кількома 

слідчими всіх учасників злочину. Отримані дані використовують тут же під 

час допиту інших осіб [180, c. 103; 181, с. 44]. 

Тактична операція «Викриття учасників прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди» забезпечується завдяки 

проведенню таких слідчих (розшукових) дій, як: 1) допит підозрюваного, 

заявника, свідка тощо; 2) одночасний допит раніше допитаних осіб; 3) 

пред’явлення для впізнавання; 4) слідчий експеримент; 5) обшук; 6) 

призначення та проведення судових експертиз.  

Кожна з цих слідчих (розшукових) дій відіграє важливу роль 

насамперед у викритті учасників прийняття пропозиції, обіцянки або 
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одержання неправомірної вигоди, а також: 1) для встановлення механізму 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою; 2) всебічного повного розслідування шляхом здобуття 

доказів у кримінальному провадженні; 3) виключення фактів обмови або 

наклепу на службову особу; 4) ліквідації протидії розслідуванню з боку 

підозрюваних осіб; 5) встановленню істини в кримінальному провадженні.  

 До сказаного додамо, що для виявлення осіб, причетних до прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вдаються до 

ревізії,  під час якої вивчається вся документація щодо діяльності 

підозрюваних осіб. Це можуть бути як особи, які пропонували неправомірну 

вигоду, так і службові особи, які її прийняли або одержали. Річ у тім, що в 

документації можуть міститися відомості сосовно розкрадання для здобуття 

коштів для службової особи або ж стосовно діяльності службової особи, 

спрямованої на забезпечення досягнення домовленостей тощо [182, с. 104]. 

Викриття учасників прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди можливе завдяки призначенню та проведенню судових 

експертиз, зокрема таких як: криміналістичні (зокрема, почеркознавчі, 

технічного дослідження документів, дактилоскопічні, трасологічні), 

матеріалів, речовин та виробів; фоноскопічні, хімічні, психологічні, 

психофізіологічні,  комп'ютерні, авторознавчі та ін. Вибір відповідного виду 

судових досліджень залежить від слідчої ситуації, що склалася на певному 

етапі розслідування такої категорії злочинів, від вирішуваної мети, виявлених 

об’єктів тощо. 

Викриттю осіб злочинця за розглядуваними злочинами сприяє 

призначення та проведення судово-психофізіологічної експерти, яка 

проводиться із застосуванням поліграфа [138, с. 126]. Поняття, сутність, 

підстави та інші питання, що стосуються його використання в розслідуванні 

розглядуваних злочинів, розглядалося нами в другому розділі дисертації. 

 Зазначимо також, що тактична операція «Викриття учасників 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди» може 
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включати до себе негласні слідчі (розшукові) дії, зокрема такі, що стосуються 

втручання в приватне спілкування. Маються на увазі такі, як: 1) аудіо-, 

відеоконтроль особи; 2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції; 3) зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; 4) зняття інформації з 

електронних інформаційних систем (ч. 4 ст. 258 КПК України) [104, с. 147 – 

148]. 

Отже, такі тактичні операції, як «Затримання на гарячому» та 

«Викриття учасників прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди» в розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою, мають важливе 

значення для здобуття доказової інформації та подальшої організації і 

планування розслідування. Особливого значення набуває підготовчий етап, 

оскільки від належної підготовки до проведення тактичної операції залежить 

якість отриманого результату. Такі тактичні операції, відповідно до вимог 

закону, забезпечують всебічне, повне вивчення корупційної діяльності,  

дають змогу цілеспрямовано здійснювати пошук доказів, а також швидко й 

процесуально правильно вирішувати завдання досудового розслідування. 

 

 

3.3. Пріоритетні напрями протидії корупції в Україні  

 

Термін «протидія корупції» використовується криміналістами та 

іншими вченими вже давно.  Протидію корупції визначають як будь-яку 

діяльність у сфері соціального управління, що спрямована на зменшення 

можливостей для корумпування суспільних відносин, забезпечення 

верховенства права, реалізацію інших принципів права, сприяння розвиткові 

демократичного суспільства,  утвердженню правової держави [183, с. 54; 184, 

с. 10]. 

В Україні створено спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії 

корупції.  Зокрема, це органи прокуратури, Національної поліції, 
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Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань 

запобігання корупції. Останні діють відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» [1, с. 2056]. 

Система запобігання та протидії проявам корупції базується на 

організаційно-правових засадах, основою яких є чинне антикорупційне 

законодавство [5, с. 275]. Дійсно, розглянута нами в першому розділі 

дисертації система антикорупційного законодавства України робить 

можливим  формування бачення щодо стану протидії таким проявам.  

Сучасне законодавство намагалося передбачити всі можливі варіації 

заходів щодо запобігання та протидії корупції в Україні, однак така система 

діє не  повною мірою, у зв’язку з чим потребує доповнення й удосконалення. 

Підтвердженням цьому є дані соціологічного опитування слідчих підрозділів 

Національної поліції, які на запитання «Чи вважаєте Ви існуючу в Україні 

систему запобігання та протидії проявам корупції ефективною?» відповіли 

«ні» (94,7 % опитаних респондентів), і лише 5,3 % дали ствердну відповідь 

(див. додаток А). 

Розпочнемо наше дослідження з нормативно-правових актів, які 

безпосередньо спрямовані на протидію корупції в Україні. На 

жаль, Національна антикорупційна стратегія на 2011 – 2015 роки, 

затверджена Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001, так і 

не стала ефективним інструментом антикорупційної політики. Тому був 

прийнятий Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки від 14.10.2014 

р. № 1699-VII [41, с. 2047].  

Що стосується запобігання одержанню неправомірної вигоди або 

подарунка, то законодовець передбачив дії службової особи в такій ситуації 

(ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції») [1, с. 2056]. Розглянемо 

їх детальніше. 

Так, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, прирівняні до них особи в разі надходження пропозиції 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011
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щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, 

зобов’язані невідкладно вжити таких заходів: 1) відмовитися від пропозиції; 

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 3) залучити 

свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; 4) письмово 

повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або 

керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

У ситуації,  коли особа, на яку поширюються обмеження щодо 

використання службового становища та щодо одержання подарунків, 

виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути 

неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але 

не пізніше одного робочого дня письмово повідомити про цей факт свого 

безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, 

установи, організації. 

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або 

подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила 

неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або 

керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації. 

У разі, якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або 

подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, підприємства, установи, 

організації, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, 

або подарунка підписують ця особа та особа, уповноважена на виконання 

обов’язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, 

організації в разі його відсутності. 

Звернемося до думок учених, які у своїх працях висвітлювали 

проблеми протидії корупції або торкалися їх.  Ю. В. Ковбасюк, 

О. Ю. Оболенський, С. М. Серьогін та ін.  вважають, що основне завдання 

системи протидії корупції має зводитись до формування ефективних 

інститутів соціального контролю в суспільстві, зокрема: 1) державний 

контроль – це високопрофесійна робота всіх правоохоронних органів, 
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особливо їх спеціальних підрозділів; чітке розмежування їх завдань, 

повноважень та функцій; 2) законодавчий контроль – удосконалення 

законодавчої бази протидії злочинності, корупції та правового механізму; 3) 

громадський контроль – право контролю суспільства за роботою всіх гілок та 

інститутів влади зі звітом, оцінкою роботи та заходами впливу на них [5, с. 

275]. Дійсно, для ефективної протидії злочинам корупційної спрямованості 

слід виконати комплекс дій різної спрямованості, з усіх боків контролювати 

діяльність громадян у державі. І лише в тісній взаємодії та вихованні стійкої 

моральної свідомості в громадянах можливо зупинити  й ліквідувати 

корупційні прояви. 

 Поряд із зазначеним вище О. Банчук пропонує такі заходи запобігання 

корупційним діянням:  

1) високий рівень поінформованості приватних осіб щодо діяльності 

органу влади, тобто надання належної, повної та достовірної інформації 

особам, які звертаються до певного органу місцевого самоврядування або 

мають на меті отримати інформацію про цей орган, є одним із основних 

засобів запобігання корупційним правопорушенням; 

2) доступ до відповідного органу. Мається на увазі те, що відсутність 

повноцінного доступу до органу місцевого самоврядування, у тому числі до 

послуг, які надаються співробітниками цього органу, стає причиною 

корупційних проявів; 

3) встановлення розумних термінів обслуговування громадян. Тобто 

мають бути встановлені обґрунтовані та розумні терміни надання 

відповідних послуг цим органом, опрацювання звернень громадян, а також 

виконання інших завдань; 

4) належний рівень внутрішнього контролю та ефективність службових 

розслідувань. Мається на увазі те, що слабкість і нерозвиненість функції 

внутрішнього контролю в органах місцевого самоврядування  належить до 

загальних проблем організації та діяльності публічної адміністрації в Україні, 

що істотно впливає на стан корупції. Його неефективність проявляється у 
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відсутності в більшості органів влади обов’язку щодо контролю за 

дотриманням правил професійної етики та антикорупційного законодавства 

їх співробітниками; 

5) спрощення процедури надання послуг. Останнє полягає в 

запровадженні: цілісної адміністративної процедури на засадах «єдиного 

вікна»; цілісної послуги ( коли особа в одному місці отримує всі або 

найбільш поширені послуги, які надаються на певному адміністративно-

територіальному рівні; прийом громадян здійснюється протягом усього 

робочого часу; оплата послуг здійснюється на місці тощо); 

6) прозорість надання послуг. Мається на увазі розміщення в 

приміщеннях органів місцевого самоврядування змістових інформаційних 

стендів із детальною та доступною інформацію про права осіб та особливості 

їх реалізації; 

7) зменшення особистого контакту службової особи з громадянами 

(наприклад, використання електронної пошти для звернення та надання 

відповіді на таке звернення тощо) [185, с. 45, 48]. 

На нашу думку, першочерговими заходами щодо протидії корупції має 

бути діяльність щодо відновлення довіри громадян до органів державної 

влади, виховання в громадянах відчуття справедливості, забезпечення 

безпеки викривачів з метою ліквідації страху бути покараним за 

повідомлення про підозру в корупційних діяннях. 

 Цілком погоджуємося з викладеним в Антикорупційній стратегії на 

2014 – 2017 роки положенням про те, що створення спеціальних умов, які 

сприятимуть зміні суспільного уявлення про повідомлення про факти 

корупції, є одним із пріоритетів антикорупційної політики держави. Слід 

всіляко формувати в суспільстві ідею нетерпимості до проявів корупції, а 

також у співпраці з інститутами громадянського суспільства скласти та 

виконувати план заходів, орієнтований на різні соціальні та вікові групи і 

спрямований на комплексне розв’язання проблеми толерантного ставлення 

населення до корупції [41, с. 2048]. 
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Доступ до інформації є необхідним інструментом для проведення 

журналістських розслідувань, стимулювання громадянської активності в 

антикорупційній сфері. Позитивним кроком до протидії вчиненню злочинів, 

передбачених ст. 368 КК України, стало законодавче закріплення участі 

громадськості в заходах щодо запобігання корупції, зокрема ст. 21 Закону 

України «Про запобігання корупції». Відтак, громадські об’єднання, їх члени 

або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо 

запобігання корупції мають право: 

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт 

інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, 

Національному агентству, керівництву або іншим представникам органу, 

підприємства, установи чи організації, у яких були вчинені ці 

правопорушення або в працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також 

громадськості; 

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, 

передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», 

інформацію про діяльність щодо запобігання корупції; 

3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної 

експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових 

актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних 

органів, отримувати від відповідних органів інформацію про врахування 

поданих пропозицій; 

4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань 

запобігання корупції; 

5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо 

вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері 

запобігання корупції; 

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції; 

7) проводити заходи щодо інформування населення з питань 

запобігання корупції; 

8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері 

запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які 

не суперечать законодавству; 

9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання 

корупції [1, с. 2056]. 

Також громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не може 

бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції 

суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також 

стосовно основних напрямів їх діяльності. 

Описана вище діяльність громадськості щодо викриття та 

повідомлення про вчинення злочину має бути безпечною. Громадянин має 

бути впевнений, що за його повідомлення про злочин корупційної 

спрямованості йому не загрожуватиме небезпека. 

Законодавець начебто гарантує таку безпеку (розділ VIII про захист 

викривачів Закону України «Про запобігання корупції»), навіть передбачене 

анонімне повідомлення про злочин, однак бажаного результату поки що 

немає. 

Значним кроком в удосконаленні системи протидії корупції стало 

прийняття Закону України від 13.05. 2014 р. № 1261-VII «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної 

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

Союзом візового режиму для України». Відповідно до цього закону 

відбулося посилення гарантій захисту викривачів фактів корупції, зокрема: 

1) перекладено обов’язок доказування у справах про застосування до 

інформаторів (викривачів) репресивних заходів на відповідача; 2) закріплено 

можливість інформувати про факти корупції анонімно, зокрема через 

спеціальні лінії для відповідних повідомлень; 3) передбачено обов’язок 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1261-18
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державних органів створити механізми для отримання та перевірки 

повідомлень про факти корупції (у тому числі анонімних) [186, с. 937]. 

Важливим є те, що в нашій державі  починаючи з травня 2011 р. 

діє Закон України «Про доступ до публічної інформації», який був визнаний 

одним із найкращих у світі за рівнем регулювання. У березні 2014 р. (Закон 

України № 1170-VII) були схвалені важливі зміни до низки законодавчих 

актів з метою приведення їх у відповідність із Законом України «Про доступ 

до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію» у новій 

редакції. Водночас рівень практичного виконання нових положень стосовно  

доступу до інформації залишається низьким, реальні можливості доступу до 

інформації – обмежені, непоодинокими є випадки необґрунтованої відмови в 

доступі до інформації або невиконання вимог щодо оприлюднення 

інформації в ініціативному порядку, відсутній дієвий державний контроль за 

реалізацією права на доступ до публічної інформації [41, с. 2048]. Вкрай 

важливим заходом, прописаним в Антикорупційній стратегій на 2014 – 2017 

роки, є створення системи доброчесної та професійної публічної служби 

відповідно до міжнародних стандартів і кращого світового досвіду. 

Такі вчені, як Ю. В. Ковбасюк, О. Ю. Оболенський, С. М. Серьогін, 

М. М. Білинська та ін., подають класифікацію заходів із запобігання та 

протидії корупції на державній службі за напрямами: 1) адаптаційний 

(приведення структури державної служби України у відповідність із 

рекомендаціями та стандартами країн – членів ЄС); 2) забезпечення 

прозорості та гласності: у прийнятті на роботу державних службовців, у 

прийнятті рішень за допомогою конкурсів тощо; 3) каральний (створення 

системи ефективної протидії корупції, за якої вчинення корупційних діянь 

тягне неминучу відповідальність осіб, винних в їх вчиненні, із настанням 

негативних соціальних та службових наслідків; 4) організаційно-

управлінський (наприклад, законодавче визначення процедур прийняття 

управлінських рішень, контроль за достовірністю декларування державними 

службовцями своїх доходів та витрат тощо; 5) правовий (уніфікація 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1170-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
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нормативно-правових актів у сфері державної служби України); 6) 

превентивний (запобігання соціальним передумовам корупції та усунення 

причин, що спричиняють вчинення корупційних діянь); 7) соціально-

економічний (створення системи суспільних відносин, за якої правомірна 

поведінка службовців публічної служби є соціально престижною і вигідною) 

[5, с. 275; 187, с. 8]. 

Існує багато способів профілактики корупції, серед яких левову 

частину  становлять повідомлення про злочин корупційної спрямованості 

шляхом використання: відділів зв’язків із громадськістю (гарячих ліній, 

спеціальних телефонних ліній), офіційних веб-сайтів, засобів електронного 

зв’язку, створення належних умов роботи посадових осіб та  установ з 

контролю тощо.  

Створення належних умов вважаємо найбезпечнішим та 

найекономнішим антикорупційним заходом. Існують різні шляхи його 

реалізації, серед яких: 1) створення належних організаційних та матеріальних 

умов праці; 2) гарантування та забезпечення соціального захисту держаних 

службовців; 3) належний рівень грошового забезпечення тощо. 

Однак забезпечення наведених умов ще не гарантуватиме утримання 

державного службовця від спокуси одержання неправомірної вигоди, це 

лише уможливить звести такі випадки до мінімуму. 

Як засіб досягнення зазначеної мети нами пропонується використання 

позитивного досвіду запровадження програми «Прозорий офіс», яка з 2009 р. 

була запущена в м. Вінниці  у вигляді експерименту і за своїми результатами 

отримала позитивну оцінку від Ради Європи як краща у сфері надання 

адміністративних послуг громадянам. 

Відповідно до цієї програми у Вінниці було створено Центр 

адміністративних послуг «Прозорий офіс» – робочий орган виконкому 

міської ради, у якому надаються адміністративні послуги через 

адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання 

адміністративних послуг. Невід’ємною частиною Центру є єдиний 
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дозвільний центр, де  забезпечується організація видачі документів 

дозвільного характеру в порядку та  відповідно до вимог Закону України 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Центр об’єднує 

представників адміністративних органів, адміністраторів, державних 

адміністраторів і державних реєстраторів для забезпечення взаємодії всіх 

учасників Центру в досягненні його мети. 

Створення Центру має чотири мети: 

1) організація прийняття та реєстрації заяв і клопотань суб'єктів 

звернень для подальшого юридичного оформлення умов реалізації ними 

прав, свобод і законних інтересів за їх заявою;  

2) формування дозвільних справ, здійснення реєстраційних дій, 

формування, ведення та зберігання реєстраційних справ суб'єктів 

господарювання, організація документообігу з метою якісного надання 

адміністративних послуг суб’єктам звернень;  

3) напрацювання і застосування методів і засобів для мінімізації та 

ліквідації корупційних загроз, що можуть виникати під час взаємовідносин 

між суб’єктами звернень та адміністративними органами; 

4) спрощення та оптимізація системи надання адміністративних послуг 

суб’єктам звернень [188]. 

Крім того, у п. 1.9 Загальних положень зазначається, що посадові та 

службові особи учасників Центру у своїй діяльності забезпечують 

дотримання та виконання Політики якості, антикорупції та інформаційної 

безпеки, затвердженої Вінницькою міською радою. 

Загальні принципи роботи учасників Центру: 1) доступність послуг для 

всіх фізичних та юридичних осіб; 2) дотримання стандартів надання послуг; 

3) відповідність розміру плати за послуги вимогам законодавства; 

4) відкритість та прозорість; 5) зрозумілість процедур; 6) оперативність у 

вирішенні питань; 7) забезпечення доступу суб'єктів звернень до інформації 

про стан, хід та результати розгляду їх звернень. 

Особливістю роботи центрів є наявність прозорих скляних стін у 
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кабінетах, де надаються дозвільні послуги. Прийом громадян здійснюється 

виключно за електронною чергою. 

Вважаємо, що запровадження зазначених положень в усі сфери роботи 

державних служб є найбільш необхідним наступним кроком у боротьбі з 

українською корупцією. Злочини корупційної спрямованості настільки 

в’їлися в наш менталітет за багато років, що насправді справедливою є  поява 

такого терміна, як «українська корупція». 

Позитивний результат надасть запровадження наведених принципів у 

судову та правоохоронну сферу. 

Як відомо, робочі кабінети суддів розміщені в ізольованих від залів 

засідань та місць загального користування приміщеннях, вони ж відіграють 

роль нарадчих кімнат. Однак, як свідчить практика, до цих приміщень та 

кабінетів мають доступ сторонні особи, які мають на меті отримання та 

надання неправомірної вигоди шляхом впливу на рішення суду. Часто 

такими особами  є захисники, зокрема адвокати. Існує навіть неофіційний 

вислів: «Гарний адвокат – гарний посередник». Іноді зазначена вище мета 

реалізується в кабінеті судді (нарадчій кімнаті) саме в період часу між 

виходом судді до нарадчої кімнати та оголошенням рішення суду. 

Неодноразово у ЗМІ з’являлися сюжети про виявлення в мантії судді кількох 

сотень або тисяч одиниць іноземної валюти. Також відомі випадки втручання 

в роботу автоматизованої системи розподілу кримінальних проваджень між 

суддями з метою одержання неправомірної вигоди. 

Таким чином, пропонується запровадити використання прозорих 

скляних стін у нарадчих кімнатах та робочих кабінетах суддів з метою 

недопущення втручання сторонніх зацікавлених осіб у прийняття 

процесуальних рішень та у вирішення проваджень по суті. Однак скло має 

бути обладнане системою захисту від прослуховування, щоб забезпечувалось 

таємне обговорення та голосування. Такі заходи зроблять можливим  

виконання завдань кримінального та іншого судочинства, а також захист 

прав і законних інтересів учасників процесу. 
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Аналогічні заходити можна запровадити в прокуратурі, за невеликим 

доповненням. Усі робочі приміщення прокуратури матимуть прозорі стіни, 

окрім одного-двох приміщень, призначених для проведення слідчих  дій – 

таких, як, наприклад, пред’явлення для впізнання, освідування тощо. Такий  

самий досвід, однак більш диференційовано, можна впровадити в підрозділах 

Національної поліції. 

У кожній державі є власний спосіб запобігання одержанню або 

наданню неправомірної вигоди. Наприклад, італійські карабінери в будь-яку 

пору року за будь-якої погоди, навіть у спеку, змушені працювати в білих 

рукавичках аж ніяк не для гарного вигляду. Влада вважає, що так 

поліцейський привертає до себе більше уваги, коли бере в руки гроші або 

кладе їх до кишені. У США поліцейські відділки розташовуються в загальних 

великих приміщеннях, де між робочими місцями працівників взагалі немає 

стін, іноді лише півтораметрові дерев’яні чи гіпсокартонні перегородки. 

Щось схоже на кабінет, але зі скляними стінами, має начальник відділу. 

Кабінет для допитів підозрюваних та впізнання особи, інших слідчих дій зі 

звичайними стінами і є кабінетом загального користування для всіх 

співробітників. 

На нашу думку, кабінет слідчого Національної поліції України  має 

бути ізольованим, доки не буде реформований загальний стандарт структури 

будівлі підрозділів поліції. Як свідчить практика, у містах України  нерідко 

під дверима слідчого стоїть черга учасників провадження, батьків, родичів, 

інших осіб, які очікують, коли їх запросять. Іноді співучасників злочинної 

групи доводиться тримати в коридорі в різних кутках, щоб вони не змогли 

домовитись про єдині показання, у зв’язку з відсутністю спеціалізованих 

приміщень.  На відміну від прокурора до функціональних обов'язків слідчого 

входить лише проведення слідчих дій та прийняття процесуальних рішень у 

кримінальних провадженнях. Тому його кабінет має бути поки що 

ізольованим, однак з обов’язковою перспективою наближення до західних 

стандартів.   
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Ще одним профілактичним засобом запобігання прийняттю пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою є 

запровадження в усіх державних підприємствах, установах та організаціях 

автоматизованої системи контролю за документообігом «Мегаполіс», яка вже 

багато років використовується Головним управлінням державної служби 

України. Суть цієї системи полягає в тому, що документ (звернення), який 

надійшов до державної установи залишається в канцелярії протягом усього 

часу його виконання. Річ у тім, що між кабінетами керівника установи, який 

розписує документ на виконавця, та самими виконавцями передається лише 

відсканована копія документа. Рух цієї копії між кабінетами фіксується з 

точністю до секунди. В електронній базі системи можна відслідкувати, коли 

документ надійшов   і скільки було затрачено часу на його виконання 

окремим працівником. Кожен виконавець ставить свій електронний підпис. 

На фінальній стадії готову відповідь на документ у паперовому вигляді 

підписує лише керівник установи, після чого вона відправляється фізичній 

або юридичній особі, яка зверталася. Завдяки цій системі можна 

відслідкувати, хто з працівників перевищив ліміт виконання конкретного 

документу, що є підставою для встановлення, з якою метою він це зробив, чи 

мав місце злочинний умисел на створення тяганини щодо виконання 

документу з метою одержання неправомірної вигоди. Точний час та перелік 

осіб, які мали доступ до документу, полегшують відстеження корупційних 

схем та їх учасників. Наприклад, у поєднанні із зняттям інформації з каналів 

зв’язку можна встановити точний ланцюг подій: чи відбувся спочатку зв'язок 

замовника корупційних дій з одним із виконавців, чи виконавець, отримавши 

документ для опрацювання, вирішив отримати неправомірну вигоду за 

корупційні дії та зв’язався для цього із замовником.  
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Висновки до розділу З 

 

Специфіка та важливість початкового етапу розслідування 

розглядуваних злочинів виявляється у специфічних ознаках, зокрема таких: 

1) дефіцит орієнтовної та доказової інформації; 2) латентність та складність 

виявлення таких злочинів, активна протидія розслідуванню; 3) високий 

ступінь інформаційної невизначеності; 4) неможливість розслідування без 

належної взаємодії слідчих та оперативних працівників, а також інших 

органів; 5) активний пошук доказів шляхом проведення тактичних операцій 

та оперативно-розшукових заходів; 6) фіксація виявлених речових доказів та 

їх використання в процесі доказування. 

До типових слідчих ситуацій, характерних для початковому етапу 

розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою, належать: 1) заява від громадянина або 

організації про намір прийняти пропозицію, обіцянку або одержати 

неправомірну вигоду конкретною службовою особою; 2) 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, в організаціях; 4) 

інформація про вчинення корупційних діянь, одержана з матеріалів 

оперативно-розшукової діяльності; 5) показання обвинувачених, що 

вказують на вчинення конкретними особами іншого злочину, передбаченого 

ст. 368 КК України. 

Розглянуто систему слідчих (розшукових) дій, здійснення яких 

ефективне в кожній із розглянутих слідчих ситуацій та при перевірці 

висунутих версій. Завжди слід перевіряти версію про обмову службової 

особи. У всіх слідчих ситуаціях до першочергових слідчих (розшукових) дій 

належить огляд місця події, насамперед огляду підлягає місце передачі 
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предмета неправомірної вигоди. Не менш важливим є обшук, зокрема 

груповий обшук за місцем роботи та проживанням одного або кількох 

учасників злочину. 

На основі опитування слідчих Національної поліції щодо проблем 

розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою встановлено, що необхідність та ефективність  

спільної діяльності в межах тактичних операцій пояснюється низкою причин, 

зокрема таких, як: 1) неможливість фізично розслідувати злочин одноосібно, 

проводити конкретні слідчі (розшукові) дії, збирати докази одночасно в 

різних місцях (96,3 % опитаних респондентів); 2) проведення розслідування 

однією особою легко піддається психологічним атакам, компрометуючим 

заявам, відшукуванню підстав для заяви про відвід слідчого, а також 

пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди за закриття розслідування в 

кримінальному правопорушенні (72,4 % опитаних); 3) некомпетентність 

слідчого в  проведенні необхідних негласних слідчих (розшукових) дій (23,2 

% опитаних). 

Метою тактичних операцій в розслідуванні розглядуваної категорії 

злочинів є реалізація методів розслідування шляхом проведення 

процесуальних дій. Із цього випливає, що для ефективного розслідування 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди слід 

провести сукупність гласних і негласних слідчих (розшукових) та інших дій – 

тактичну операцію. Важливим при цьому є вирішення питання щодо 

послідовності проведення, доцільності, ефективності, обсягу тощо. Тому 

необхідними є заходи з організації та планування тактичних операцій. 

Аналіз кримінальних проваджень щодо розслідування злочинів, 

передбачених ст. 368 КК України, дозволив  виділити види тактичних 

операцій, які проводяться на початковому етапі розслідування, зокрема : 

1) затримання на гарячому; 2) викриття учасників прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди; 3) розшук злочинця. 

Розглянуто їх сутність, правові підстави й тактику проведення. 
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Проведення тактичної операції «Затримання на гарячому» при 

вчиненні корупційних діянь можливе в 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. 

Під викриттям учасників прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди пропонується розуміти активну діяльність 

слідчого, що спрямована на збирання, накопичення, оцінку та процесуальну 

фіксацію криміналістично значущої інформації, завдяки якій 

встановлюються обставини вчинення такого злочину. Необхідність її 

проведення може виникнути в таких слідчих ситуаціях: 1) затримано на 

гарячому службову особу, яка визнає свої злочинні дії та погодилася сприяти 

розслідуванню; 2) затримано службову особу на гарячому, однак вона 

заперечує причетність до злочину та всіляко намагається протидіяти 

розслідуванню. 

Тактична операція «Викриття учасників прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди» забезпечується завдяки 

проведенню таких слідчих (розшукових) дій, як: 1) допит підозрюваного, 

заявника, свідка тощо; 2) одночасний допит раніше допитаних осіб; 3) 

пред’явлення для впізнання; 4) слідчий експеримент; 5) обшук; 6) 

призначення та проведення судових експертиз.  

Першочерговими заходами щодо протидії корупції мають бути: 

1) діяльність щодо відновлення довіри громадян до органів державної влади, 

виховання в громадянах відчуття справедливості, забезпечення безпеки 

викривачів з метою ліквідації страху бути покараним за повідомлення про 

підозру в корупційних діяннях; 2) налагодження схеми повідомлення про 
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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 поліграфа 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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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:  

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: 
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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 

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; 
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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) 
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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 

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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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Зведені дані опитування слідчих МВС України з питань розслідування 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою (246 осіб) 

 

1. Стаж слідчої роботи в підрозділі:   

а) до 5 років   

б) від 5 до 10 років   

 в) понад 10 років 

 

78 

134 

34 

 

31,7 % 

54,5 % 

13,8 % 

2 2. На Вашу думку, особи якої статі вчиняють такі злочини: 

 а) жіночої  

   б) чоловічої  

 

98 

148 

 

39,8 % 

60,2 % 

3 3. На Вашу думку, особи якої вікової категорії вчиняють 

такі злочини: 

а) неповнолітні  

        б) до 35 років 

        в) від 35 до 50 років  

 

 

- 

81 

165 

 

 

- 

32,9 % 

67,1 % 

4 4. На Вашу думку, яке матеріальне становище в осіб, які 

одержують неправомірну вигоду: 

а) бідні 

б) із середнім статком 

в) зі статком вище середнього рівня  

 

 

17 

62 

167 

 

 

6,9 % 

25,2 % 

67,9 % 

5 5. На Вашу думку, особами, які одержують неправомірну 

вигоду, є: 

     а) щойно призначені на посаду 

     б) працюють до 5 років на державній посаді 

     в) працюють понад 5 років на державній посаді 

 

 

94 

172 

168 

 

 

38,2 % 

69,9 % 

68,3 % 

6 6. На Вашу думку, чи є необхідною та ефективною спільна 

діяльність слідчого з працівниками оперативно-

розшукових підрозділів при розслідуванні розглядуваних 

злочинів: 

а) так 

б) ні 

 

 

 

238 

6 

 

 

 

38,1 % 

21,7 % 

.  7. Якщо так, то необхідність такої спільної діяльності 

пояснюється такими причинами, як:  

А  а) неможливість фізично розслідувати злочин однією 

особою, проводити конкретні слідчі (розшукові) дії, 

збирати докази одночасно в різних місцях 

б   б)  проведення розслідування однією особою легко 

піддається психологічним атакам, компрометуючим 

заявам, відшуканню підстав для заяви про відвід слідчого, 

 

 

 

 

237 

 

 

 

 

 

 

 

96,3 % 
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а також пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди за 

закриття розслідування в кримінальному правопорушенні 

в   в)некомпетентність слідчого проводити необхідні негласні 

слідчі (розшукові) дії 

г    г) інше_____________________________________ 

 

178 

 

57 

- 

 

72,4 % 

 

23,2 % 

- 

8  8. На Вашу думку, із яких джерел отримують інформацію 

про підготовку чи вчинення прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою: 

      а) від громадянина або організації 

          б) із матеріалів перевірок або ревізій на окремих 

підприємствах, в організаціях 

   в) із матеріалів оперативно-розшукової діяльності 

   г) із показань обвинувачених у вчиненні іншого 

злочину 

 

 

 

174 

 

132 

84 

26 

 

 

 

71,7 % 

 

53,7 % 

34,1 % 

25,2 % 

9   9.Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що фіксація ходу 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій, негласних 

слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових 

заходів є дієвим важелем у збиранні криміналістично 

значущої інформації для розслідування таких злочинів: 

А   а) так  

      б) ні   

 

 

 

 

 

186 

60 

 

 

 

 

 

75,6 % 

24,4 % 

110. На Вашу думку, використання можливостей поліграфа   

доречне при: 

а  а) допиті підозрюваних у вчиненні таких злочинів  

б  б) при прийнятті на роботу у сфері службової діяльності 

в  в) під час планових перевірок службових осіб 

г   г)інше _______________________________________ 

 

 

195 

231 

102 

- 

 

 

79,3 % 

93,9 % 

41,5 % 

- 

111. На Вашу думку, чи доцільно використовувати поліграф 

у  розслідуванні розглядуваної категорії злочинів: 

А  а) так, це дозволить виявити докази, викрити брехню,  

встановити винних та інші обставини злочину 

Б  б) так, коли немає ніяких доказів причетності осіб до 

злочину       

В  в)  ні, оскільки такі результати є сумнівними 

 

 

 

147 

57 

42 

 

 

 

 

59,8 % 

23,2 

17,1 % 

1 12. Які оперативно-розшукові заходи Ви відносите до 

найбільш поширених  при розкритті та розслідуванні 

таких злочинів: 

     а)спостереження 

б   б) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

та електронних інформаційних мереж 

в  в) спеціальний слідчий експеримент  

г   г) інше________________________________________ 

 

 

 

168 

 

204 

143 

- 

 

 

 

68,3 % 

 

82,9 % 

58,1 % 

- 

13. При розслідуванні розглядуваних злочинів 

використання такої форми організації розслідування як 
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проведення тактичних операцій є: 

а) доцільним та необхідним 

б) безрезультатним 

в) інше________________________________________ 

 

228 

18 

- 

 

92,7 % 

7,3 % 

- 

14. Які слідчі ситуації більш типові для даного виду 

злочину на початковому етапі розслідування: 

а) заяви від громадян або організацій  

б) інформація про злочин, одержана з матеріалів 

перевірок або ревізій на окремих підприємствах, 

організаціях 

в) інформація про злочин, одержана з матеріалів 

оперативно-розшукової діяльності 

г) показання обвинувачених, що вказують на вчинення 

конкретними особами іншого злочину 

д) інші________________________________ 

 

 

142 

 

121 

 

185 

 

23 

- 

 

 

57,7 % 

 

49,2 % 

 

75,2 % 

 

9,3 % 

- 

15. На початковому етапі розслідування більш 

ефективними слідчими (розшуковими) діями є: 

а) освідування; 

б) огляд місця події 

в) проведення судових експертиз 

г) слідчий експеримент 

ґ) допити 

д) інше______________________________________ 

 

 

232 

226 

68 

37 

127 

- 

 

 

94,3 % 

91,9 % 

27,6 % 

15,0 % 

51,6 % 

- 

16. На Вашу думку, які тактичні операції проводяться на 

початковому етапі розслідування розглядуваних злочинів: 

А   а) затримання на гарячому 

     б) викриття учасників прийняття пропозиції, обіцянки або  

одержання неправомірної вигоди 

     в) інші ________________________. 

 

 

231 

 

204 

- 

 

 

93,9 % 

 

82,9 % 

- 

17. Як діє службова особа, яку затримано на гарячому:  

а) зізнається в причетності до злочину та сприяє 

подальшому розслідуванню;  

б) заперечує причетність до злочину та всіляко 

намагається протидіяти розслідуванню  

в) інше __________________________ 

 

 

198 

 

48 

 

 

80,5 % 

 

19,5 % 

18. На Вашу думку, організація тактичної операції 

передбачає: 

а) визначення мети та складання плану дій для її 

досягнення; 

б) визначення з учасниками операції та роздача 

кожному чітких завдань щодо здійснення розшуку 

підозрюваного  

     в) інше ___________________________. 

 

216 

 

203 

- 

 

87,8 % 

 

82,5 % 

- 

19. Тактична операція «Викриття учасників прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

 

 

 

 



210 

вигоди» забезпечується завдяки проведенню таких слідчих 

(розшукових) дій, як: 

а) допити 

б) пред’явлення для впізнання 

в) слідчий експеримент та обшук 

г) призначення та проведення судових експертиз 

д) інше ___________________________ 

 

 

245 

240 

239 

201 

- 

 

 

99,6 % 

97,6 % 

97,2 % 

81,7 % 

- 

20. Викриттю осіб злочинця за розглядуваними злочинами 

сприяє призначення та проведення: 

а) психологічної та психофізіологічної експертизи 

б) експертизи матеріалів, речовин та виробів 

в) фоноскопічної, комп'ютерної експертизи 

          г) криміналістичної експертизи 

          д) ґрунтознавчої та біологічної експертизи 

 

 

161 

149 

201 

242 

- 

 

 

65,4 % 

60,6 % 

81,7 % 

98,4 % 

- 

21. Які негласні слідчі (розшукові) дії може включати до 

себе тактична операція «Викриття учасників прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди»?: 

а) аудіо-, відеоконтроль особи 

б) арешт, огляд і виїмка кореспонденції 

в) зняття інформації з транспортних, 

телекомунікаційних мереж 

г) зняття інформації з електронних інформаційних 

систем           

д) інші_______________________________________ 

 

 

 

233 

186 

171 

 

137 

- 

 

 

 

94,7 % 

75,6 % 

69,5 % 

 

55,7 % 

- 

22. Чи вважаєте Ви існуючу в Україні систему запобігання 

та протидії проявам корупції ефективною:  

а) так  

б) ні 

 

 

13 

233 

 

 

5,3 % 

94,7 % 

23. На Вашу думку, до ефективних напрямів запобігання 

корупції в Україні можуть належати такі:  

    а) нормативно-правове врегулювання заходів щодо 

протидії корупції 

    б) безпосереднє активне проведення заходів щодо протидії 

корупції 

    в) створення відповідного наглядового органу, 

уповноваженого здійснювати суворий контроль за 

виконанням таких заходів 

 

 

 

147 

 

239 

 

 

176 

 

 

 

59,8 % 

 

97,2 % 

 

 

71,6 % 

24. На Вашу думку, чи сприятиме попередженню 

вчинення розглядуваних злочинів застосування перевірки 

на поліграфі кандидатів на державні посади: 

     а) так 

         б) можливо 

     в) ні 

 

 

 

183 

14 

98 

 

 

 

74,4 % 

59,8 % 

39,8 %  
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Додаток Б 

 

Акт впровадження у науково-дослідну роботу Національної академії 

внутрішніх справ 
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Додаток В 

 

Акт впровадження у навчальний процес  

Національної академії внутрішніх справ 
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Додаток Д 

 

Акт впровадження у наукову діяльність Інституту права та суспільних 

відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна»   

 

 



217 
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Додаток Е 

 

Акт впровадження у навчальний процес Інституту права та суспільних 

відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» 
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