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ВИСНОВОК 

про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Подкопаєва Сергія Васильовича 

 критеріям доброчесності та професійної етики 
 
Проаналізувавши інформацію про Подкопаєва Сергія Васильовича (далі – Кандидат), який          
є начальником відділу з питань підготовки кадрів та аналітичної роботи Департаменту           
кадрової роботи та державної служби в Генеральній прокуратурі, а також доцентом           
Київського міжнародного університету, Громадська рада доброчесності виявила дані, які         
дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та          
професійної етики. 
 
Згідно з повідомленням, що надійшло до Громадської ради доброчесності, кандидат          
перебував у дружніх стосунках з родиною колишнього Генерального прокурора України          
Віктора Пшонки, зокрема його дружина є похресницею Віктора Пшонки, який сприяв кар’єрі            
Кандидата в органах прокуратури, зокрема в 2010 році йому було присвоєно класні чини, та              
відбувалися підвищення в посаді під час роботи в Національній академії прокуратури.           
Оскільки наведений факт перебування у позаслужбових стосунках з родиною Пшонки          
впливає на характеристику Кандидата, але не може бути доведений доказами іншими, ніж            
свідчення, світлини, відеозаписи та інші, Кандидат має пояснити, а саме спростувати чи            
підтвердити цей факт, що будується на свідченнях, з усвідомленням того, що повідомлення            
неправдивої інформації буде мати наслідки не тільки для його власної репутації і кар’єри, а              
ймовірно авторитету судової влади в разі, якщо кандидат стане суддею. 
 
Кандидат високоймовірно є дійсним автором, або доклав значних зусиль при написанні           
тексту дисертації іншої особи, а саме Артема Пшонки, - “Дисциплінарна відповідальність           
прокурорів”: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / А. В. Пшонка; Нац.юрид. акад.             
України ім. Я. Мудрого.- Х., 2006. – 22 с.). Тема дисертації Артема Пшонки схожа з темою                
дисертації Кандидата “Дисциплінарна відповідальність суддів” (дисертація канд. юрид. наук:         
12.00.10 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2003. - 185 c.) 
 
Порівняння зазначених дисертацій на плагіат за допомогою програми UNPLAG показало, що           
дисертація Артема Пшонки містить (за виключенням аналогічних посилань на джерела та           
цитат) 20,52% запозичення тексту з написаної раніше дисертації Кандидата, що є досить            



значним показником. 
 
При вивченні електронних файлів з авторефератом А.В.Пшонки в Націонільній бібліотеці          
імені Вернадського, а також дисертації у властивостях файлів автореферату та дисертації           
Артема Пшонки відображається «Автор: Сергей Подкопаев» (додаток 3), що означає, що           
файли були створені на комп'ютері, у властивостях якого зазначено як власника Сергія            
Подкопаєва. 
 
Висока вірогідність наявності близьких позаслужбових стосунків з родиною Віктора         
Пшонки, який в майбутньому може постати перед судом, та вчинення Кандидатом           
неетичних як для науковця дій, та підозра у застосуванні інших, ніж власні здібності і праця               
способів побудови кар’єри ставлять під сумнів здатність Кандидата незалежно та          
неупереджено здійснювати правосуддя. Суддя Верховного Суду має бути вільним від підозр           
у пов'язаності із ключовими високопосадовцями колишнього президента Януковича, з огляду          
на потребу зміцнення авторитету судової гілки влади. 
 
За наведених обставин Громадська рада доброчесності вважає, що Кандидат не може           
сприйматися як вільний від будь-якого неналежного зв’язку, упередження або впливу в очах            
розумного спостерігача, та дійшла висновку, що Подкопаєв Сергій Васильович за          
критеріями доброчесності та професійної етики не відповідає вимогам до судді          
Верховного Суду. 

 
Відповідно до частини четвертої статті 19 Регламенту Громадської ради доброчесності          
за наявності важливої інформації Рада у подальшому може окремим рішенням змінити або            
скасувати висновок, або затвердити новий висновок.  

 
Додатки:  
 

1. Посилання на автореферат дисертації Артема Пшонки      
https://www.google.com/url?q=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64
.exe?C21COM%3D2%26I21DBN%3DARD%26P21DBN%3DARD%26Z21ID%3D%26I
MAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DDOC/2006/06pavdvp.zip&sa
=D&ust=1491909664718000&usg=AFQjCNEnFTH5n9VfOGpz30c7U2WaEEjzbA 

2. Скрін-шот властивостей файла автореферата дисертації Артема Пшонки. 
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