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У дисертації сформульовано теоретичні положення та практичні 

рекомендації щодо в розслідування зловживань впливом, вчинених 

працівниками правоохоронного органу. Сформульовано та обґрунтовано 

низку нових положень і висновків, що мають значення для криміналістичної 

науки, слідчої та судової практики. 

Встановлено, що в окремих наукових працях фрагментарно досліджено 

питання вчинення злочинів працівниками правоохоронних органів та 

особами, що займають відповідальне та особливо-відповідальне становище. 

Доведено, що на сьогодні комплексних розробок питань розслідування 

зловживань впливом, вчиненого працівником правоохоронного органу, не 

проводилося. Обґрунтовано, що з метою формування вирішення проблем, що 

виникають під час розслідування зловживань впливом, вчиненого 

працівником правоохоронного органу таких питань, як криміналістична 

характеристика зловживань впливом, вчиненого працівником 

правоохоронного органу (способи та суб’єкти вчинення даних 

правопорушень), виявлення ознак та початку досудового розслідування цих 

злочинів, слідчі ситуації початкового етапу розслідування даних злочинів, 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час 

розслідування зловживань впливом, вчинених працівниками 

правоохоронного органу. 

Визначено, що основними складовими криміналістичної 

характеристики зловживань впливом, вчинених працівниками 



правоохоронного органу, є: спосіб вчинення злочину (безпосередній вплив на 

прийняття рішення з використанням владних повноважень, службових, 

товариських відносин); особа-правоохоронець, яка вчиняє зловживання 

впливу (посада, яку займають; правоохоронний орган, в якому працює; інша 

особа, яка має можливість здійснити вплив на працівника правоохоронного 

органу). 

З’ясовано, що на початковому етапі розслідування зловживання 

впливом, вчиненого працівниками правоохоронного органу встановлюються 

такі обставини: після отримання повідомлення, заяви про вчинення 

кримінального правопорушення до внесення відомостей в 

ЄРДР (встановлення факту вчинення протиправних дій, час і місце вчинення 

злочину) та після внесення відомостей в ЄРДР на початковому етапі 

розслідування (встановлення факту та способу вчинення злочину; час і місце 

його вчинення; суб’єкти вчинення; інші особи (потерпілий, свідки, очевидці); 

завдана шкода та об’єкт злочинного посягання). 

Доведено необхідність зміни анкетних даних осіб, які причетні до 

вчинення злочину (слідчий, прокурор, співробітник оперативного підрозділу, 

інша особа, яка працює в правоохоронному органі) під час внесення 

відомостей до ЄРДР з метою недопущення розголошення відомостей про 

обставини розслідуваного злочину. 

Визначено слідчі ситуації, що складаються під час розслідування 

зловживань впливом, вчинених працівниками правоохоронного органу, а 

саме: суб’єкт правопорушення є керівником особи на яку здійснюється 

вплив; суб’єкт правопорушення перебуває на рівнозначній посаді з особою 

на яку здійснюється вплив; суб’єкт правопорушення працює в іншому 

правоохоронному органі, який має повноваження опосередкованого 

здійснення впливу на особи, яка приймає рішення. 

Розкрито особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

під час розслідування зловживань впливом, вчинених працівниками 

правоохоронного органу, зокрема: при проведенні допиту обґрунтовано 



порядок залучення спеціаліста (до допиту, під час допиту та у процесі 

роз’яснення окремих положень викладених в допиті); при проведенні обшуку 

розглянуто підстави та умови вилучення документів, речей, інформації. 

Розкрито порядок проведення обшуку в особи, яка причетна до 

вчинення зловживання впливом: невідкладне прийняття процесуального 

рішення; залучення уповноважених осіб до його проведення; комплексне 

проведення обшуків у приміщеннях, транспорті, яке належить працівнику 

правоохоронного органу (підозрюваному у вчиненні зловживання впливом); 

паралельне проведення НСРД по фіксації дій, розмов підозрюваного з 

можливими співучасниками злочину; процесуальне оформлення обшуку. 

Визначено, що під час прийняття рішення про проведення обшуку при 

розслідуванні зловживання впливом, вчиненого працівником 

правоохоронного органу повинно враховуватися проблемні питання, які в 

подальшому можуть привезти до визнання результатів такого обшуку як 

недопустимий доказ: правовий статус особи, в якої планується проведення 

обшуку; об’єкт, який підлягає обшуку; документи, що підтверджують 

перебування у власності чи користуванні об’єкта обшуку. 

Визначено тактичні прийоми при проведенні негласних слідчих 

(розшукових) дій: зміна анкетних даних, проведення у невідкладних 

випадках. Обґрунтовано доцільність зміни анкетних даних осіб, відносно 

яких проводиться контроль за вчиненням злочину. Розглянуто порядок 

проведення контролю за вчиненням злочину та здобуття інформації з 

електронних інформаційних ресурсів, які знаходяться у вільному доступі. 

Розроблено методику проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

як засобу фіксації зловживання впливу, вчиненого працівником 

правоохоронного органу із визначенням таких послідовних дій: 

підготовчі (внесення відомостей до ЄРДР та максимальне приховування 

відомостей про суб’єкта злочину); організаційно-тактичні (вибір НСРД, які 

максимально наддадуть можливість закріпити факт зловживання впливу; 

отримання процесуального рішення про їх проведення; заручення 



уповноважених суб’єктів до їх проведення; безпосередня участь в їх 

проведенні); додаткові (прийняття інших процесуальних та оперативних дій 

по забезпеченню ефективності проведення НСРД). 

Охарактеризовано порядок застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження (тимчасовий доступ до речей і документів, 

відсторонення від посади, домашній арешт) та на основі зарубіжного досвіду 

запропоновано умови і підстави їх проведення. 

Надано пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, 

які регламентують особливості зловживання впливом, вчинених 

працівниками правоохоронного органу. 
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