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У статті проаналізовано проблеми розслідування слідчими корупційних
злочинів. Досліджено елементи криміналістичної характеристики корупцій
них злочинів, особливості планування та висунення версій; типові слідчі си
туації й відповідні їм комплекси гласних та негласних слідчих (розшукових)
дій; особливості тактики окремих слідчих дій; специфіку використання спе
ціальних знань; особливості взаємодії слідчого з іншими службами під час
розслідування корупційних злочинів.
Планова організація розслідування корупційних злочинів дозволяє най
більш ефективно використати усі передбачені законом засоби й методи розк
риття й попередження злочинів, допомагає у використанні науковотехнічних засобів і методів виявлення, фіксації та дослідженні доказів, засобів
та методів оперативної боротьби зі злочинами, захисті громадськості.
Ключові слова: корупція, корупційний злочин, слідчі дії, розслідування коруп
ційних діянь.
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Постановка проблеми. В умовах сучасного суспільного розвитку та
інтеграції України до загальносвітових глобалізаційних процесів однією з
найбільш их та найнебезпечніш их загроз для наш ого майбутнього є коруп
ція та її неконтрольоване проникнення в усі сфери суспільно-політичного,
соціально-економічного та правового життя наш ої держави. Корупція є
найбільш ою хворобою політичної бюрократії сьогоднішньої епохи. Наяв
ність корупції свідчить про неефективність влади, її недієздатність, функ
ціональну недосконалість системоутворювальних державних та суспільних
інститутів. Але це явищ е не є здобутком цивілізованого суспільства.
Відповідно до законодавства України корупція - це використання осо
бою, зазначеною в частині першій статті 4 Закону України «Про засади запо
бігання і протидії корупції», наданих їй службових повноважень та пов'яза
них із цим можливостей для одержання неправомірної вигоди або прийняття
обіцянки/ пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або на її вимогу
іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до про
типравного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних
із цим можливостей [6]. Під час розслідування корупційних злочинів у слід
чих виникають певні труднощі, оскільки ця категорія злочинів характеризу
ється великою складністю виявлення їх ознак і процесу доказування.
А наліз остан ніх дослідж ень і публікацій. П роблеми розроблення
теоретичних дослідж ень із розслідування злочинів, пов'язан их із коруп
цією, розглядалися в наукових працях таких учених, як О.В. Баулін,
В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, В.І. Галаган, В.К. Гавло, О.Г. Гельманов, М .В.Даньш ин, Г.Г. Зуйков, Н.І. Клименко, В.М. Карагодін,
Г.В. Костильова, Н.В. Кручиніна, А.М. Кустов, В.П. Лавров, В.К. Лисиченко,
М.І. М ельник, П.В. Цимбал, В.Ю. Ш епітько та ін.
Водночас зазначені дослідж ення проводилися в інш их соціальноекономічних та правових умовах, а використання їх результатів можливе
лиш е через призму українських реалій та сучасного законодавства.
Ф орм ування цілей. К орупційні злочини є найскладніш ими з точки
зор у д оказування й потребую ть високої кваліф ікації слідчого та готовно
сті оперативно та еф ективно використовувати надані повноваження.
Д ля досягнення цієї мети слідчим необхідно знати криміналістичну
характеристику корупційних злочинів; особливості планування та вису
нення версій; типові слідчі ситуації й відповідні їм комплекси гласних та
негласних слідчих (розшукових) дій; особливості тактики окремих слід
чих дій; специф іку використання спеціальних знань; особливості взаємо
д ії слідчого з інш ими службами.
Виклад основного матеріалу. Криміналістична характеристика служ
бових злочинів корупційної спрямованості є однією з найбільш важ ливих
складових методики розслідування, оскільки має багатий інф ормацій
ний потенціал, щ о застосовується для ф ормування саме теоретичної бази
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версії. Ми розглядаємо криміналістичну характеристику служ бових зло
чи нів корупційної спрямованості як ієрархічну, за ступенем криміналіс
тичної значущ ості, систему елементів, щ о визначаю ться способом та ме
ханізмом їх вчинення, характером суб'єктів указаної діяльності, сф ерою
та особливостями основної службової діяльності, у якій задіяні особи, які
вчинили такий злочин тощо. Д о елементів внутріш ньої структури служ
бових злочинів відносимо: особу злочинця служ бових злочинів; мету,
мотиви скоєння злочину з перевагою корупційних інтересів; наявність і
поруш ення системи законодавчих актів та інш их правових норм, щ о
визначаю ть повноваж ення і ф ункції службових осіб; обстановку вчинен
ня злочину, куди, окрім часу, м ісця та інш их ф акторів злочину, входить і
специф іка служ бового середовищ а; механізм учинення злочину.
До комплексу дій злочинів, щ о утворює спосіб учинення злочину,
входять дії злочинців з підготовки, вчинення й приховування корупційного
злочину, направлені на досягнення злочинного результату. Також д о вчи
нення цих дій, зазвичай, входить керування корупційними зв'язками з ін
ш ими учасниками злочинів, розроблення спільного плану дій корупціонерів, підготовки й прийняття відповідних актів, складання інш их документів
для створення умов, щ о сприятимуть учиненню злочинів і комплекс захо
дів з можливої протидії правоохоронним органам, зокрема, змова, підкуп
інш их співробітників правоохоронних і контролюючих органів [4, с. 35].
Загальним способом учинення всіх корупційних злочинів є зловживан
ня наданими повноваженнями. До групових способів учинення таких злочи
нів віднесено: незаконні дії з майном, щ о перебуває у віданні або на яке роз
повсюджується вплив суб'єкта корупції, отримання незаконної вигоди ним
чи його близькими особами, не пов'язане з розкраданням майна, службове
підроблення, інші види зловживання владою та службовим становищем.
На наш у думку, до головних способів приховування злочинів,
пов'язаних із корупцією, відноситься фальсифікація обліку й звітності;
унесення змін д о документів; заміна або виготовлення фіктивних докумен
тів; знищ ення документів; ш татні переміщення; знищ ення матеріальних
слідів злочину; підписання актів здачі-прийняття замовлених послуг без їх
існування. Крім того, установлено, щ о такий корупційний злочин як служ
бове підроблення є способом приховування інш их злочинів у сфері служ
бової діяльності, наприклад, зловживання владою і службовим станови
щ ем, перевищення влади і службових повноважень, хабарництво тощо.
Здебільш ого особи, які вчиняють корупційні злочини, маю ть досить
добру загальну й спеціальну освіту, добре знаю ть технологію виробниц
тва, облік і звітність. Вони наділені правом розпоряджатися цінностями,
виготовляти відповідні документи, умію ть контактувати з людьми, які
представляю ть для них інтерес, і завойовувати їхню довіру. Комунікати235
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вність та організаторські здібності маю ть особливе значення при підгото
вці, здійсненні й приховуванні злочину.
П ід слідами служ бових злочинів корупційної спрямованості розумі
ємо результати їх відображення на різноманітних елементах навколиш 
нього світу, у якому така злочинна діяльн ість відбувається. О собливостя
ми розслідування є те, щ о злочинна діяльн ість має досить низький відсо
то к її відображення очевидцями. Ч асто очевидцями стаю ть колеги служ
бової особи, які в силу корпоративних причин не завж ди стаю ть надій
ними дж ерелам и отримання інф ормації, а навпаки, здійсню ю ть проти
д ію розслідуванню. Як носії слідів найбільш е значення маю ть різномані
тн і документи, виконані під час здійснення певних дій корупційного
характеру. О блік ди нам іки процесу утворення слідів злочину залеж ить
від застосування конкретного способу, дозволяє правильно вибирати
момент припинення виявленого розкрадання й спрогнозувати, д е й у
якій ф ормі можна виявити його сліди.
Зваж аю чи на те, щ о розслідування корупційних злочинів є склад
ним і значним за обсягом процесом, слідчому необхідно враховувати всі
слідчі ситуації, які мож уть виникати й безпосередньо використовувати
всі свої набуті теоретичні знання та практичний досвід.
Планова організація розслідування корупційних злочинів дозволяє най
більш ефективно використати всі передбачені законом засоби й методи розк
риття й попередження злочинів, допомагає у використанні науковотехнічних засобів і методів виявлення, фіксації та дослідження доказів, засобів
та методів оперативної боротьби зі злочинами, захисті громадськості. За до
помогою планування досягається вміле поєднання слідчих дій та оперативнорозшукових заходів, координація діяльності між різними відомствами та слу
жбами по конкретному кримінальному провадженні [5, с. 18].
П ри плануванні розслідування злочинів зазначеної категорії, необ
хідно враховувати, щ о переваж ну їх кількість становлять посадові або
корисливі злочини у сф ері економіки, пов'язан і з виконанням винними
особами служ бових обов'язків.
Більш ість таких корупційних злочинів залиш аю ться латентними,
щ о пояснюється зростанням «проф есіоналізму» злочинців, недосконаліс
тю законодавства, тісними контактами осіб, які володію ть значними
грош овими сумами, здобутими злочинним ш ляхом, з держ авн им и служ
бовцями. Такі злочини носять організований характер, який, зазвичай,
виключає відкриті конф лікти між їх учасниками, щ о сприяє прихову
ванню їх злочинної діяльності.
Усі службові злочини корупційної спрямованості об'єднує подібність в
основних, принципових рисах механізму підготовки, учинення, приховуван
ня й відображення злочинної діяльності; подібність типових носіїв та джерел
слідової інформації [3, с. 30]. Тому на початковому етапі розслідування кри236
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мінального провадження слідчий повинен діяти швидко, встигнути виявити
й зібрати максимальну кількість доказів, які в іншому випадку можуть зник
нути або бути знищеними, спрямувати зусилля на розкриття злочинів «по
гарячих слідах», установлення й затримання винних, забезпечити можливість
відшкодування збитків, заподіяних злочином [2, с. 101].
На наш у думку, при виявленні ознак злочину, пов'язан ого з коруп
цією, слідчому необхідно проводити ниж чезазначені слідчі дії.
1. О гляд місця події, речей і документів; огляд служ бового примі
щ ення організації, установи, д е працю є підозрю ваний; огляд його житла
чи інш ого володіння; та інш их місць, наприклад, місця зустрічі ф ігуран
тів злочину поза меж ами служ бових приміщ ень (громадські місця, каф е
тощ о), автомобілі, місця відпочинку. О собливого значення набуває якісне
проведення огляду документів, щ о стосую ться діяльності підозрю ваного
та його оточення. Д ля виріш ення цих питань слідчому доцільно запро
сити для участі в огляді ф ахівців, зокрема з бухгалтерського обліку. Усі
вилучені речі й документи підлягаю ть негайному огляду й опечатуван
ню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.
2. О бш ук за місцем роботи, прож ивання, в інш их місцях перебуван
ня підозрю ваного та його спільників для виявлення документів та пред
метів, які викриваю ть його протиправну діяльність.
3. Д опити свідків, потерпілих, підозрю ваного та його співучасників.
4. Призначення експертиз (судово-економічної, судово-товарознавчої,
технічної експертизи документів, почеркознавчої, авторознавчої, фоноскопічної та інш их спеціалізованих експертиз) [1, с. 8].
Д о основних завдань, які виріш ую ться слідчим на подальш ому етапі
розслідування корупційних злочинів, слід віднести: 1) ф ормування сис
тем и доказів щ одо обвинувачення особи у вчиненні злочину (установ
лен ня злочинної діяльності особи в повному обсязі); 2) установлення всіх
співучасників та причетних до вчинення злочину; 3) установлення при
чи н і умов, щ о сприяли вчиненню злочину, і прийняття заходів щ одо їх
усунення; 4) забезпечення відш кодування збитків, завданих злочином.
Установлення всіх співучасників злочину впливає на об'єктивність і по
вноту розслідування події злочину. Типові слідчі ситуації подальшого етапу
розслідування корупційних злочинів визначаються позицією, щ о займає пі
дозрюваний на досудовому слідстві: а) він визнає себе винним повністю; б) він
визнає себе винним частково; в) він не визнає себе винним у вчиненні злочи
ну. Тому завданням слідчого є збір даних, які характеризують особу підозрю
ваного. Їхній аналіз дозволить слідчому обрати правильну тактику поведінки
з підозрюваним, з'ясувати причини вчинення злочину тощо.
П ід ф ормуванням системи доказів з обвинувачення особи у вчинен
ні злочину необхідно розуміти процес накопичення слідчим під час роз
слідування події злочину достовірної й повної інф ормації, яка свідчить
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про те, щ о саме підозрю вана особа вчинила злочин. І таке твердження, з
огляду на зібрані у справі докази, не викликає сумнівів.
Висновки. Уважаємо, щ о узагальнення інф ормації щ одо типових
способів учинення злочину та притаманних їм слідів, місця та обстанов
ки вчинення злочину, характеристики особи злочинця, дотримання слі
дчим и процесуальної процедури при виявленні, ф іксації та розслідуван
ні злочинів, пов'язан их із корупцією, спрямовую ть на збирання, фікса
цію та дослідж ення доказової інф ормації, яка в подальш ому дозволить
установити вину підозрю ваного, обставини вчинення корупційного зло
чину, забезпечить ш видке, повне, всебічне та об'єктивне розслідування
всіх епізодів злочинної діяльності корупціонера.
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Бурбело Б.А. Основи методики расследования преступлений, связанньїх с коррупцией
В статье проанализировань проблемь расследования следователями
коррупционньїх преступлений. Исследованьї ^лемен,тьI криминалистической
характеристики коррупционньїх преступлений, особенности планирования и
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видвижения версий; типичние следственние ситуации и соответствующие им
комплекси гласних и негласних следственних (розискних) действий; особенности тактики отдельних следственних действий; специфику использования специальних знаний; особенности взаимодействия следователя с други
ми службами при расследовании коррупционних преступлений.
Плановая организация расследования коррупционних преступлений
позволяет наиболее ^ффективно использовать все предусмотренние законом
средства и методи раскрития и предупреждения преступлений, помогает в
использовании научно-технических средств и методов обнаружения, фиксации и исследования доказательств, средств и методов оперативной борьби с
преступлениями, помощи общественности.
Ключевие слова: коррупция, коррупционное преступление, следственние действия, расследование коррупционних деяний.
ВигЬеІо В. А. Ва8Іс теіЬоГЇ8 оі тVе8іі§аііоп оі сгіте8 геїаіегї іо соггирііоп
ТЬе агіісіе апаіугез іЬе ргоЬіет о£ соггирііоп сгітез іпуезіідаііоп. ТЬеге шеге
зіийіей іЬе т а іп еіетепіз о£ іЬе соггирііоп сгітез сгітіпаіізіісз сЬагасіегізііс: іЬе £еаіигез о£ ріаппіпд апй потіпаііпд Vе^8Іоп8; іЬе іурісаі зііиаііопз о£ іпVе8іі§аііоп
апй соггезропйіпд іЬ е т зу зіе т з йеіесіше асіз; іЬе іасііс'з £еаіигез о£ іЬе зресіііс
і^ и ізіііо п аі асіз; іЬе ЬаЬііийез о£ изіпд Vагіоиз зресіаіізіз; іпVе8іі§аіо^,8
іпіегасііоп шііЬ оіЬег з е т с е з йигіпд іЬе соггирііоп сгіте з туезіідаііоп.
ТЬе ріаппей соггирііоп сгіте огдапігаііоп іп іЬе і^езіідаііоп Ьеір іо изе аіі іЬе
теапз, шісЬ аге р^оVІйей Ьу іаш, т о ге е££есіІVе1у. Іі аізо аііошз іо изе зсіепііііс апй
іесЬпоіодісаі іпзігитепіаііопз апй теіЬойз іо ейисе, гезеагсЬ апй ійепіііісаіе еVІйепсез; аізо іо р^еVепі сгітез апй Ьеір іЬе риЬііс. ТЬеге£оге, іЬе іпіііаі і^езіідаііоп зіаде о£
сгітіпаі ргосеейіпдз і^езіідаіог т и з і асі ^иіск1у іо ЬаVе ііт е іо ійепіі£у апй соііесі
іЬе т а х і т и т атоипі о£ еVІйепсе іЬаі тід Ь і оіЬегшізе Ье йезігоуей ог йізарреаг, т а к е
е££огіз іо 8о1Vе сгітез «Ьоі ригзиіі», іпзіаііаііоп апй аггезі іЬе регреігаіогз, р^оVІйе £ог
сотрепзаііоп саизей о££епзе. ТЬе т а іп іазкз іо Ье зо^ей Ьу іЬе іпуезіідаіог іо зіаде
іигіЬег іпуезіідаііоп о£ соггирііоп о££епзез іпсіийе: 1) £огтаііоп о£ агдитепі оп сЬагдез
о£ со ттііііп д а сгіте іЬе регзоп (іЬе регзоп езіаЬіізЬіпд сгітіпаі асішіііез іп £и11); 2)
іЬе езіаЬіізЬтепі апй аіі рагіпегз іпVо1Vей іп іЬе о££епзе; 3) езіаЬіізЬ іЬе саизез апй
сопйіііопз іЬаі сопігіЬиіей іо іЬе со ттіззіо п о£ а сгіте апй іакіпд теазигез іо аййгезз
іЬ ет; 4) р^оVІйіп§ £ог йатадез саизей Ьу сгіте.
бупіЬезіз іп£огтаііоп аЬоиі іурісаі шауз о£ с о т т ііііп д с гіт е апй іпЬегепі
ігасез, ріасез апй сігситзіапсез о£ іЬе о££епзе, о££епйег сЬагасіегізіісз, сотрііапсе
шііЬ ргосейигаі і^езіідаіш е ргосейигез іп ійепіі£уіпд, гесогйіпд апй іпуезіідаііоп о£
сгіте з геіаіей іо соггирііоп, роіпііпд іо іЬе соііесііоп, гесогйіпд апй іпVе8іі§аііоп
о£ еVІйепсе-Ьа8ей іп£огтаііоп шЬісЬ зиЬзе^иепі1у шііі езіаЬіізЬ іЬе диііі о£ іЬе
зизресі, іЬе сігситзіапсез о£ іЬе с гіт е о£ соггирііоп, епзиге гарій, сотр іеіе,
іЬогоидЬ апй оЦесіше іпуезіідаііоп.
Кеу шогйз: соггирііоп, соггирііоп сгіте іппезіідаііопз, іппезіідаііоп о/соггирііоп.
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