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АНОТАЦІЯ 

Михайлов М. В. Підкуп у законодавчих конструкціях корупційних 

кримінальних правопорушень. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право». – Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 

України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Київ, 

2021. 

У розділі 1 розглядаються способи формулювання підкупу 

у законодавчих конструкціях статей КК України, до яких віднесено такі: 

використання терміна «підкуп» або термінів, що позначають частину дій, що 

його утворюють, вказівка на номери статей Особливої частини цього Кодексу, 

в яких передбачається відповідальність за підкуп. Окрім того, підкуп – це й 

латентна ознака законодавчих конструкцій кримінальних корупційних 

правопорушень. Підкуп проаналізовано у ретроспективній проєкції, що дало 

змогу встановити первісне, некорупційне, значення вказаного терміна 

у кримінальному законодавстві України, яке упродовж останніх п’яти років 

асоціюється переважно з корупцією. Встановлено, що попри відсутність 

міжнародно-правового стандарту поняття «підкуп», його використання 

в антикорупційних конвенціях є підґрунтям таких засад тлумачення поняття 

«підкуп» у національному праві: підкуп може мати активну та пасивну форми; 

підкуп включає замах та співучасті на його вчинення. розглядається розуміння 

законодавчих (юридичних) конструкцій у теорії права. Запропоновано таку 

класифікацію законодавчих конструкцій КК України: залежно від виду 

кримінальних правопорушень (конструкції злочинів та кримінальних 

проступків); залежно від форми вираження (конструкції КК України; 

доктринальні конструкції; конструкції адміністративних правопорушень, що 



 
 

підпадають під поняття «кримінальне обвинувачення», конструкції правових 

висновків Верховного Суду). 

Виокремлено види підкупу у кримінальному праві України. Залежно від 

того, в якій частині КК України підкуп передбачений: підкуп як елемент 

законодавчих конструкцій статей Загальної частини та підкуп як елемент 

законодавчих конструкцій Особливої частини КК. Залежно від способу 

текстуального відображення підкупу: підкуп як наявний (у формі терміна, 

цифри або вказівки на частину дій, що охоплюються вказаним поняттям) або 

латентний елемент законодавчих конструкцій статей. Залежно від наявності 

ознак корупції у діяння суб’єкта: корупційний, некорупційний підкуп та підкуп, 

пов’язаний з корупцією. Залежно від ролі суб’єкта підкупу: активний та 

пасивний підкуп. Залежно від сфери, в якій вчиняються відповідні протиправні 

діяння: корупційний підкуп у публічній сфері; корупційний підкуп у приватній 

сфері; корупційний підкуп у сфері здійснення професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг; корупційний підкуп у сфері спорту; 

корупційний підкуп незалежно від сфери; некорупційний у сфері проведення 

виборів та референдуму; некорупційний підкуп у сфері правосуддя. Залежно 

від описання підкупу у статтях Особливої частини КК: повний та частковий 

підкуп.  

До істотних ознак підкупу віднесено такі: предмет підкупу                                  

–  неправомірна вигода; сторони підкупу – щонайменше дві особи (активний та 

пасивний суб’єкти), одна з яких характеризується спеціальними ознаками 

(зазвичай – це пасивний суб’єкт); наявність змови між кількома особами, яка є 

завідомо незаконною, взаємовигідною, добровільною та може бути як повною, 

так і «розірваною»; зміст змови при підкупі – схиляння активним суб’єктом 

пасивного суб’єкта до вчинення як правомірних, так і протиправних дій. 

Розділ 2 присвячено підкупу як елементу законодавчих конструкцій 

статей Загальної частини КК України.  



 
 

Охарактеризовано підкуп як елемент законодавчої конструкції реального 

принципу чинності закону України про кримінальну відповідальність 

у просторі (ст. 8 КК України). Констатовано, що вказана конструкція має свою 

будову, до якої віднесено: суб’єкт – іноземці або особи без громадянства, що не 

проживають постійно в Україні; місце вчинення кримінального 

правопорушення – за межами України; предмет: вчинення вказаними особами 

у співучасті із службовими особами, громадянами України, будь-якого 

кримінального правопорушення, передбаченого у статтях 368, 368
3
, 368

4
, 369 і 

369
2
 цього Кодексу; пропозиція, обіцянка, надання ними неправомірної вигоди 

таким службовим особам; прийняття пропозиції, обіцянки неправомірної 

вигоди чи її одержання. Розглядаються альтернативні підстави принципу (ч. 2 

ст. 8 КК України). При цьому кримінальні правопорушення, передбачені 

у статтях 368, 368
3
, 368

4
, 369 і 369

2
 КК України, повинні бути вчинені 

у «змішаній» стосовно громадянства співучасті (незалежно від ролі 

співучасника та форми співучасті). Реальний принцип також поширюється на 

активний корупційний підкуп, якщо його адресатом є службові особи, які є 

громадянами України та стосується виключно одноосібного вчинення 

активного корупційного підкупу іноземцем або особою без громадянства. Цей 

принцип поширюється й на пасивний корупційний підкуп, якщо його адресант 

– службові особи, які є громадянами України, які вчинили вказане кримінальне 

правопорушення одноосібно.  

Підкуп розглядається також як елемент законодавчої конструкції 

підбурювання. Підкуп у такій конструкції розуміється як ненасильницький 

вплив за допомогою неправомірної вигоди підбурювачем на свідомість іншої 

особи, що полягає у переконанні вчинити кримінальне правопорушення та 

передбачає наявність у неї вибору своєї подальшої поведінки. При цьому 

підкуп може бути виключно активним. Висвітлюються проблеми множинного 

підкупу, особливостей кримінальної відповідальності «первинного» 

підбурювача за «вторинний» підкуп, встановлюється відмінність між 



 
 

підбурюванням та проханням надати неправомірну вигоду як однією 

з альтернативних дій пасивного підкупу. Зроблено висновок, що підкуп може 

виступати способом тих кримінальних правопорушень, що полягають 

у схилянні чи спонуканні до протиправної поведінки, та водночас не може бути 

способом у разі примушування до такої поведінки.  

Висвітлюється проблема підкупу як підстави застосування заходів 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Зроблено висновки, 

що матеріальною підставою застосування таких заходів є корупційний (пункти 

1, 2 ч. 1 ст. 96
3
) та некорупційний підкупи (п. 4 ч. 1 ст. 96

3
); корупційний підкуп 

може стосуватися як публічних службових осіб, так і службових осіб 

юридичних осіб приватного права та осіб, які надають публічні послуги; 

за вчинення корупційного підкупу застосування ліквідації юридичної особи та 

конфіскації майна не передбачено. 

Розділ 3 дисертації присвячено, насамперед, корупційному підкупу як 

елементу законодавчих конструкцій статей Особливої частини КК України. 

Констатовано, що корупційний підкуп є багатооб’єктним кримінальним 

правопорушенням та посягає на порядок суспільних відносин з приводу 

належного здійснення службовими особами, працівниками підприємств, 

установ та організацій, а також особами, які здійснюють професійну діяльність, 

пов’язану з наданням публічних послуг, своєї (свого)  влади чи становища 

(службового становища) (основний безпосередній об’єкт), а також на порядок 

суспільних відносин у сфері охорони національної безпеки України 

(додатковий безпосередній об’єкт). Запропоновано під неправомірною вигодою 

визнавати матеріальні та нематеріальні блага, які можуть мати як майновий, так 

і немайновий характер. З огляду на особливості використання терміна «підкуп» 

у статтях КК зроблено висновок, що неправомірна вигода є універсальним 

елементом законодавчої конструкції підкупу у КК України. Виокремлено 

прагматичну (ментальну) («обіцянка – прийняття обіцянки», «прохання 

надати») та фізичну («надання – одержання, прийняття») частини підкупу. 



 
 

Виявлено ознаки, що характеризують предмет змови при корупційному підкупі, 

які стосуються адресанта, який завжди є особою зі спеціальним статусом, 

бажаної поведінки пасивного корупціонера, а також кола інтересів, які мають 

намір задовольнити активний та/або пасивний корупціонери. Визначено вплив 

парних ознак суб’єктів активного та пасивного корупційного підкупу на 

формулювання законодавчих конструкцій підкупу, а саме парних ознак 

суб’єкта кримінального правопорушення (загальні ознаки активного 

корупціонера та спеціальні ознаки пасивного корупціонера) які у кожному 

з видів підкупу повинні однаково впливати на ступінь суспільної небезпеки 

вчиненого та на диференціацію кримінальної відповідальності особи. 

Запропоновано ряд законодавчих змін до формулювання суб’єктів пасивного 

підкупу (службової особи та особи, яка здійснює професійну діяльність, 

пов’язану з наданням публічної послуги). Охарактеризовано форму вини 

(прямий умисел) корупційного підкупу. 

Окрім того, у розділі 2 охарактеризовано й елементи законодавчої 

конструкції некорупційного підкупу. Так, у ст. 149 «Торгівля людьми» підкуп є 

способом вчинення таких дій, як торгівля людиною, вербування, переміщення, 

переховування, передача або одержання людини; його предметом 

є неправомірна вигода; має активну та пасивну форми та включає «обіцянку                   

– прийняття обіцянки», «прохання надати», «надання – прийняття або 

одержання» неправомірної вигоди; суб’єктами підкупу є особа, яка обіцяє 

надати або надає неправомірну вигоду та особа, яка контролює потерпілого, 

жертву торгівлі людьми; предмет змови при підкупі – отримання згоди особи, 

яка контролює жертву торгівлі людьми, на його експлуатацію. 

З урахуванням положень регулятивного законодавства України у сфері 

виборів охарактеризовано підкуп як суспільно небезпечне діяння, передбачене 

у ст. 160 «Підкуп виборців або учасників референдуму» КК України, 

у результаті чого виокремлено елементи законодавчої конструкції цього виду 

некорупційного підкупу, який відрізняється від корупційного за порядком 



 
 

суспільних відносин, на які посягає вказане правопорушення, за предметом 

змови при підкупі (вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних 

з безпосередньою реалізацією виборчих прав, прав на участь у референдумі), 

за суб’єктом підкупу (виборець, учасник референдуму, кандидат, член виборчої 

комісії або комісії з референдуму, офіційний спостерігач). Запропоновано, 

зокрема, відмовитися від криміналізації непрямого підкупу (ч. 3 ст. 160 

КК України), а також ряд інших змін до КК України, що стосуються охоплення 

дефініцією поняття «неправомірна вигода» предмета підкупу виборця або 

учасника референдуму, формулювання суб’єктів активного та пасивного 

виборчого підкупу, предмета змови. 

Розглядається підкуп як самостійне альтернативне діяння, передбачене 

у ст. 386 КК України, елементи відповідної законодавчої конструкції. Зроблено 

висновок, що підкуп у вказаному випадку може мати виключно активну форму 

та підтримано ідею про необхідність уточнення мети підкупу. 

Зроблено висновок, що поняття «підкуп» є універсальним поняттям, що 

охоплює як корупційний, так і некорупційний підкупи, оскільки йому 

притаманні загальні ознаки, до яких віднесено предмет (неправомірну вигоду), 

суспільно небезпечні діяння (пропозицію, обіцянку, надання, прийняття 

пропозиції, прийняття обіцянки, прохання надати, одержання, прийняття 

неправомірної вигоди), а також предмет змови при підкупі (домогтися бажаної 

для себе поведінки від іншої особи), вину у формі прямого умислу. Водночас 

підкуп як універсальне поняття може мати у КК України й специфічні ознаки, 

що зумовлені особливостями того порядку суспільних відносин, на які 

відповідний різновид підкупу посягає або з урахуванням особливостей його 

об’єктивних проявів (наприклад, як у разі підкупу як способу підбурювання). 

До таких змінних ознак віднесено: об’єкт підкупу, форма підкупу (активна 

та пасивна чи лише активна) та суб’єкт підкупу. 

Ключові слова: підкуп, корупційний підкуп, некорупційний підкуп, 

неправомірна вигода, законодавча конструкція, корупційне кримінальне 



 
 

правопорушення, реальний принцип чинності у просторі, підбурювання, заходи 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, торгівля людьми, 

підкуп виборця або учасника референдуму, підкуп свідка, потерпілого, 

експерта, спеціаліста, обіцянка, прийняття обіцянки, надання, одержання, 

прийняття, прохання надати. 

SUMMARY 

Mikhailov M.V. Bribery in legislative constructions of corruption criminal 

offenses. – A scientific qualification work that should be treated as manuscript. 

Thesis is for the degree of Candidate of Juridical Sciences, according to 

specialty 12.00.08 − Criminal Law and Criminology, Penal Enforcement Law. − 

V. M. Koretsky Institute of State and Law, NASU; V. M. Koretsky Institute of State 

and Law, NASU. Kyiv, 2021. 

Section 1 considers the methods of formulating bribery in the legislative 

constructions of articles of the Criminal Code of Ukraine, which include the 

following: use of the term «bribery» or terms denoting part of the actions that form it, 

indication of the articles of the Special Part of this Code. bribe. In addition, bribery is 

a latent feature of the legislative constructions of criminal corruption offenses. 

Bribery was analyzed in retrospect, which made it possible to establish the original, 

non-corrupt, meaning of this term in the criminal legislation of Ukraine, which for the 

past five years has been associated mainly with corruption. It is established that 

despite the absence of an international legal standard for the concept of «bribery», its 

use in anti-corruption conventions is the basis for such principles of interpretation of 

the concept of «bribery» in national law: bribery can be active and passive; bribery 

involves attempting and complicity in its commission. The following classification of 

legislative constructions of the Criminal Code of Ukraine is proposed: depending on 

the type of criminal offenses (constructions of crimes and criminal offenses); 

depending on the form of expression (constructions of the Criminal Code of Ukraine; 

doctrinal constructions; constructions of administrative offenses that fall under the 



 
 

concept of «criminal prosecution», constructions of legal conclusions of the Supreme 

Court). 

The types of bribery in the criminal law of Ukraine are singled out. Depending 

on in which part of the Criminal Code of Ukraine bribery is provided: bribery as an 

element of legislative constructions of articles of the General part and bribery as an 

element of legislative constructions of the Special part of the Criminal Code. 

Depending on the method of textual representation of bribery: bribery as available (in 

the form of a term, figures or instructions for part of the actions covered by this 

concept) or a latent element of the legislative constructions of articles. Depending on 

the presence of signs of corruption in the subject's actions: corruption, non-corruption 

bribery and corruption-related bribery. Depending on the role of the subject of 

bribery: active and passive bribery. Depending on the area in which the relevant 

illegal acts are committed: corruption bribery in the public sphere; corruption bribery 

in the private sphere; corruption bribery in the field of professional activities related 

to the provision of public services; corruption bribery in the field of sports; corruption 

bribery regardless of the sphere; non-corrupt in the field of elections and 

referendums; non-corruption bribery in the field of justice. Depending on the 

description of bribery in the articles of the Special Part of the Criminal Code: full and 

partial bribery. 

The essential features of bribery include the following: the subject of bribery – 

illegal gain; bribery parties – at least two persons (active and passive subjects), one of 

which is characterized by special features (usually a passive subject); the existence of 

a conspiracy between several persons, which is knowingly illegal, mutually 

beneficial, voluntary and can be both complete and «broken»; the content of the 

conspiracy in bribery – the inclination of the active subject of the passive subject to 

commit both legal and illegal actions. 

Section 2 is devoted to bribery as an element of the legislative constructions of 

the articles of the General Part of the Criminal Code of Ukraine. 



 
 

Bribery is characterized as an element of the legislative construction of the real 

principle of validity of the law of Ukraine on criminal liability in space (Article 8 of 

the Criminal Code of Ukraine). It is stated that this structure has its own structure, 

which includes: the subject – foreigners or stateless persons who do not live 

permanently in Ukraine; place of commission of a criminal offense – outside 

Ukraine; subject: commission by the specified persons in complicity with officials, 

citizens of Ukraine, any criminal offense provided by articles 368, 368
3
, 368

4
, 369 

and 369
2
 of this Code; offer, promise, giving them an illegal benefit to such officials; 

acceptance of an offer, promise of illegal benefit or its receipt. Alternative grounds of 

the principle are considered (part 2 of Article 8 of the Criminal Code of Ukraine). In 

this case, the criminal offenses provided for in Articles 368, 368
3
, 368

4
, 369 and 369

2
 

of the Criminal Code of Ukraine must be committed in a «mixed» in relation to the 

citizenship of complicity (regardless of the role of the accomplice and the form of 

complicity). The real principle also applies to active corruption bribery if it is 

addressed to officials who are citizens of Ukraine and relates exclusively to the 

individual commission of active corruption bribery by a foreigner or a stateless 

person. This principle also applies to passive corruption bribery, if its addressee is 

officials who are citizens of Ukraine who have committed this criminal offense alone. 

Bribery is also seen as an element of the legislative construction of incitement. 

Bribery in such a legislative structure is understood as non-violent influence through 

improper gain by the instigator on the consciousness of another person, which 

consists in the conviction to commit a criminal offense and presupposes that he has a 

choice of his further behavior. In this case, bribery can be extremely active. The 

problems of multiple bribery, the peculiarities of criminal liability of the «primary» 

instigator for «secondary» bribery are highlighted, the difference between incitement 

and a request to provide an illegal benefit as one of the alternative actions of passive 

bribery is established. It is concluded that bribery can be a way of those criminal 

offenses that consist in inciting or inciting illegal behavior, and at the same time 

cannot be a way in case of coercion to such behavior. 



 
 

The problem of bribery is highlighted as a basis for the application of criminal 

law measures against legal entities. It is concluded that the material basis for the 

application of such measures is corruption (paragraphs 1, 2, part 1 of Article 96
3
) and 

non-corruption bribery (paragraph 4, part 1 of Article 96
3
); corrupt bribery can affect 

both public officials and officials of legal entities under private law and persons 

providing public services; for committing corruption bribery, the application of 

liquidation of a legal entity and confiscation of property is not provided. 

Section 3 of the dissertation is devoted, first of all, to corruption bribery as an 

element of legislative constructions of articles of the Special part of the Criminal 

Code of Ukraine. It is stated that corruption bribery is a multi-object criminal offense 

and encroaches on the order of public relations regarding the proper implementation 

of officials, employees of enterprises, institutions and organizations, as well as 

persons engaged in professional activities related to the provision of public services, 

their ( its) power or position (official position) (main direct object), as well as the 

order of public relations in the field of national security of Ukraine (additional direct 

object). It is proposed to recognize tangible and intangible goods, which can be both 

property and non-property, under the illegal benefit. Given the peculiarities of the use 

of the term «bribery» in the articles of the Criminal Code, it is concluded that illicit 

gain is a universal element of the legislative structure of bribery in the Criminal Code 

of Ukraine. The pragmatic (mental) («promise – acceptance of the promise», «request 

to provide») and physical («giving – receiving, acceptance») part of bribery are 

distinguished. There are signs that characterize the subject of conspiracy in 

corruption bribery, which relate to the addressee, who is always a person with a 

special status, the desired behavior of a passive corrupt, as well as the interests that 

intend to satisfy active and / or passive corrupt. The influence of paired features of 

active and passive corruption bribery on the formulation of legislative constructions 

of bribery, namely paired features of the subject of criminal offense (general features 

of active corruptor and special features of passive corruptor) which in each type of 

bribery should equally affect the degree of public the danger of the offense and the 



 
 

differentiation of criminal responsibility of the person. A number of legislative 

changes have been proposed to the wording of the subjects of passive bribery (official 

and person engaged in professional activities related to the provision of public 

services). The form of guilt (direct intent) of corruption bribery is described. 

In addition, section 2 describes the elements of the legislative structure of non-

corruption bribery. Yes, in Article 149 «Trafficking in human beings» bribery is a 

way of committing acts such as trafficking in human beings, recruitment, transfer, 

concealment, transfer or receipt of a person; its subject is illicit gain; has an active 

and passive form and includes «promise – acceptance of a promise», «request to 

provide», «granting – acceptance or receipt» of illegal benefit; the subjects of bribery 

are the person who promises to provide or provides illegal benefits and the person 

who controls the victim, the victim of human trafficking; the subject of the bribery 

conspiracy is obtaining the consent of the person who controls the victim of human 

trafficking to exploit him. 

Taking into account the provisions of the regulatory legislation of Ukraine in 

the field of elections, bribery is characterized as a socially dangerous act provided for 

in Article 160 «Bribery of voters or referendum participants» of the Criminal Code of 

Ukraine, resulting in elements of the legislative structure of this type of non-

corruption bribery, which differs from corruption in public relations, which 

encroaches on the offense, actions related to the direct exercise of voting rights, rights 

to participate in the referendum), on the subject of bribery (voter, referendum 

participant, candidate, member of the election commission or referendum 

commission, official observer). It is proposed, in particular, to abandon the 

criminalization of indirect bribery (Part 3 of Article 160 of the Criminal Code of 

Ukraine), as well as a number of other amendments to the Criminal Code of Ukraine 

concerning the definition of «illegal profit» and passive electoral bribery, the subject 

of conspiracy. 

Bribery is considered as an independent alternative act provided for in Art. 386 

of the Criminal Code of Ukraine, elements of the relevant legislative structure. It is 



 
 

concluded that bribery in this case may have an exclusively active form and 

supported the idea of the need to clarify the purpose of bribery. 

It is concluded that the concept of «bribery» is a universal concept that covers 

both corruption and non-corruption bribery, as it has common features, which include 

the subject (illegal gain), socially dangerous acts (offer, promise, provision, 

acceptance of the offer, acceptance of a promise, request to provide, receipt, 

acceptance of an illegal benefit), as well as the subject of conspiracy in bribery (to 

achieve the desired behavior from another person), guilt in the form of direct intent. 

At the same time, bribery as a universal concept may have specific features in the 

Criminal Code of Ukraine due to the peculiarities of the order of public relations, 

which the relevant type of bribery encroaches on or taking into account the 

peculiarities of its objective manifestations (for example, as in the case of bribery). 

Such variables include: the object of the bribe, the form of the bribe (active and 

passive or only active), and the subject of the bribe. 

Key words: bribery, corruption bribery, non-corruption bribery, illegal profit, 

legislative construction, corruption criminal offense, real principle of validity in 

space, incitement, measures of criminal law nature concerning legal entities, human 

trafficking, bribery of a voter or referendum participant, witness bribery, victim, 

expert, specialist, promise, acceptance of promise, provision, receipt, acceptance, 

request to provide. 
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ВСТУП  

Обґрунтування вибору теми дослідження. Корупція залишається 

внутрішньою загрозою національній безпеці України, що вимагає вжиття 

різноманітних заходів, спрямованих на протидію цьому негативному явищу. 

Серед проявів корупції найбільш небезпечними є корупційні кримінальні 

правопорушення, перелік яких закріплено у примітці статті 45 Кримінального 

кодексу України. Як на міжнародному, так і на національному рівнях корупція 

асоціюється з підкупом службових осіб. Проте у цьому Кодексі підкуп є 

об’єктивною ознакою не лише корупційних кримінальних правопорушень, а й 

тих правопорушень, що не є корупційними (торгівлі людьми – ст. 149 КК 

України, підкупу виборця або учасника референдуму – ст. 160 КК України, 

підкупу свідка, потерпілого, експерта – ст. 386 КК України). Небезпека підкупу 

загалом та корупційного підкупу зокрема пояснюється тим, що відповідна 

протиправна поведінка зумовлює встановлення у суспільстві стійких 

протиправних зв’язків між кількома особами, приховує справжніх ініціаторів 

учинення кримінальних правопорушень, а сам підкуп стає нормою соціального 

життя.  

Окрім того, підкуп є елементом законодавчої конструкції реального 

принципу чинності закону України про кримінальну відповідальність 

у просторі (ч. 2 ст. 8 КК України), способом підбурювання до вчинення 

кримінального правопорушення (ч. 4 ст. 27 КК України), підставою 

застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб 

(ст. 96-3 КК України). Тобто, підкуп є наскрізним кримінально-правовим 

поняттям, законодавчою конструкцією, яка у тексті статей КК України має 

свою структуру, що вимагає комплексного підходу під час дослідження підкупу 

у законодавчих конструкціях корупційних кримінальних правопорушень. 

Реформування кримінального законодавства є складовою 

повномасштабної правової реформи, що на сьогодні здійснюється в Україні, 

орієнтоване, насамперед, на подальший розвиток правової системи на основі 
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конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод 

людини і громадянина з урахуванням міжнародних зобов’язань України (Указ 

Президента України «Питання Комісії з питань правової реформи» від 

07.08.2019 № 584/2019). Відтак особливої актуальності набувають наукові 

праці, спрямовані на виявлення комплексних проблем нормопроєктування, 

правозастосування та правореалізації, зокрема, на вироблення тих законодавчих 

конструкцій, які повинні стати основою нового КК України, серед яких – 

законодавча конструкція підкупу.  

Зазначені вище обставини свідчать про актуальність обраної теми 

дисертації, що налаштовує на науковий методологічний пошук у межах 

предмета дослідження. 

Теоретичним підґрунтям дисертації є наукові здобутки таких учених, як 

П. П. Андрушко, О. С. Бондаренко, Д. М. Горбачов, А. О. Драгоненко, 

О. О. Дудоров, Г. П. Жаровська, М. Б. Желік, З. А. Загиней-Заболотенко, 

І. М. Карпенко, О. О. Кваша, В. М. Кирилко, О. О. Книженко, І. С. Ковальова, 

В. В. Комаров, О. М. Костенко, В. В. Кострицький, О. В. Кришевич, В. М. Куц, 

О. К. Марін, І. Є. Мезенцева, К. К. Овод, Р. С. Орловський, А. С. Осадча, 

В. І. Осадчий, В. В. Плекан, О. С. Перешивко, Я. В. Ризак, М. В. Рябенко, 

А. В. Савченко, А. В. Смирнова, М. С. Туркот, О. С. Ус, Ю. О. Чернега, 

Н. М. Ярмиш та інші.  

Загальним проблемам підкупу у кримінальному праві України 

присвятили свої праці В. В. Комар (м. Одеса, 2020 р.), Ю. О. Чернега (м. Львів, 

2019 р.). Питання кримінальної відповідальності за підкуп виборця або 

учасника референдуму комплексно розглядав В. В. Кострицький 

(м. Сєвєродонецьк, 2018 р.), за підкуп працівника підприємства, установи 

чи організації (ст. 354 КК України) – К. К. Овод (м. Харків, 2017 р.), 

І. С. Ковальова (м. Кривий Ріг, 2018 р.), за підкуп службової особи юридичної 

особи публічного права – М. Б. Желік (м. Львів, 2018 р.), О. Д. Ярошенко 

(м. Київ, 2013 р.), за підкуп службової особи юридичної особи приватного 
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права – Я. В. Ризак (м. Київ, 2014 р.), О. П. Бабіков (м. Харків, 2019 р.), 

за підкуп особи, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням 

публічних послуг – М. В. Рябенко (м. Київ, 2016 р.), О. С. Перешивко (м. Київ, 

2018 р.), за посередництво у наданні та (або) одержанні неправомірної вигоди – 

В. В. Плекан (м. Львів, 2015 р.), за співучасть у підкупі – Д. М. Горбачов 

(м. Київ, 2014 р.). Предмет підкупу характеризувала О. С. Бондаренко (м. Київ, 

2016 р.). Підкуп як спосіб підбурювання до вчинення кримінального 

правопорушення розглядався у наукових працях, присвячених співучасті, 

Ю. В. Абакумовою (м. Запоріжжя, 2013 р.), Г. П. Жаровською (м. Київ, 2004 р.), 

О. С. Ус (м. Харків, 2005 р.), О.О. Квашею (м. Київ, 2013 р.) Р. С. Орловським 

(м. Харків, 2019 р.). 

Окрім того, кримінологічні аспекти підкупу висвітлювалися 

у дисертаціях В. Я. Цитряка (м. Одеса, 2014 р.), Р. Г. Григор’єва (м. Харків, 

2016 р.), К.В. Константінова (м. Харків, 2021 р.), а кримінальні процесуальні 

та криміналістичні – у дисертаціях Д. О. Шумейка (м. Київ, 2015 р.), 

С. В. Олійника (м. Київ, 2016 р.), О. В. Баганця (м. Київ, 2017 р.), О. О. Буряка 

(м. Київ, 2017 р.), Ю.О. Андрейка (м. Київ, 2020 р.), О. О. Харлова (м. Київ, 

2018 р.), А. В. Шавчишена (м. Харків, 2019 р.). Проте, як вбачається з робіт 

вказаних науковців, проблема підкупу як законодавчої конструкції 

кримінальних корупційних правопорушень у них комплексно не 

досліджувалася.  

Із впровадженням у кримінальне та кримінальне процесуальне 

законодавство України інституту кримінальних проступків та спрощеного 

кримінального провадження, дослідження проблеми підкупу у законодавчих 

конструкціях корупційних кримінальних правопорушень набуло ще більшої 

актуальності.  

Все викладене вище свідчить про важливість комплексного дослідження 

проблеми підкупу як законодавчої конструкції кримінальних корупційних 

правопорушень. 



8 
 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертаційне дослідження виконано у межах теми науково-

дослідної роботи відділу проблем кримінального права, кримінології та 

судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 

«Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України» (І кв. 

2017 р. – ІV кв. 2019 р., номер державної реєстрації 0117U002703); «Проблеми 

модернізації теорії і практики протидії злочинності в Україні» (2020 р. – 

2022 р., номер державної реєстрації 0119U103017). 

Тема дисертації затверджена (протокол № 7 від 04 грудня 2015 р.) та 

уточнена на засіданнях Вченої ради Інституту держави і права імені 

В. М. Корецького НАН України (протоколи № 03 від 04 березня 2020 р. та № 09 

від 29 грудня 2020 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розробка теоретичних 

аспектів відповідальності за підкуп у кримінальному законодавстві України, 

підготовка пропозицій щодо вдосконалення тексту статей КК України, в яких 

використовується термін «підкуп», а також вироблення законодавчої 

конструкції підкупу у проєкті КК України. 

Для досягнення поставленої мети у ході дослідження розв’язувалися такі 

завдання: 

– визначити методологію наукового дослідження підкупу у законодавчих 

конструкціях статей КК України; 

– ретроспективно охарактеризувати підкуп як законодавчу конструкцію 

кримінального законодавства України; 

– встановити зміст поняття «підкуп» у міжнародних конвенціях, 

ратифікованих Україною; 

– запропонувати поняття підкупу та виокремити його види за 

КК України; 

– охарактеризувати підкуп як елемент законодавчої конструкції реального 

принципу чинності кримінального закону у просторі; 
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– розкрити зміст підкупу як елемента законодавчих конструкцій статей 

про співучасть у вчиненні кримінального правопорушення; 

– з’ясувати значення підкупу як підстави застосування заходів 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; 

– охарактеризувати елементи законодавчої конструкції корупційного 

підкупу у статтях Особливої частини КК України; 

– розкрити зміст елементів законодавчих конструкцій некорупційного 

підкупу у статтях 149, 160 та 386 КК України; 

– запропонувати напрями вдосконалення чинного КК України та його 

проєкту в частині відповідальності за підкуп. 

Об’єктом дослідження є порядок суспільних відносин у сфері 

кримінально-правової протидії підкупу. 

Предмет дослідження – підкуп у законодавчих конструкціях 

корупційних кримінальних правопорушень. 

Методи дослідження. Під час дослідження використано філософські, 

загальнонаукові та спеціально наукові методи пізнання правових явищ. 

Зокрема, у всіх підрозділах праці широко застосовувався діалектичний метод. 

З-поміж іншого, завдяки його використанню підкуп розглядається як 

універсальне поняття кримінального права України, попри те, що 

у законодавчих конструкціях статей КК України виокремлюються різні види 

підкупу, зокрема, корупційний та некорупційний (підрозділ 1.4); запропоновано 

розуміння некорупційного підкупу крізь призму елементів законодавчої 

конструкції корупційного підкупу (підрозділ 3.2). Системний метод 

використовувався здебільшого під час формулювання пропозицій до 

КК України, спрямованих на його вдосконалення у частині регламентації 

підстави кримінальної відповідальності за підкуп (розділи 2 та 3). Окрім того, 

за його допомогою елементи законодавчої конструкції некорупційного підкупу 

розглянуто крізь призму корупційного підкупу (підрозділ 3.2), що дало змогу 

запропонувати авторське бачення універсального законодавчого поняття 
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«підкуп», яке використовується у законодавчих конструкціях кримінальних 

корупційних та інших правопорушень. Догматичний (формально-логічний) 

метод застосовувався, зокрема, для напрацювання істотних ознак підкупу 

(підрозділ 1.4), для характеристики підкупу як елемента законодавчих 

конструкцій реального принципу чинності кримінального закону у просторі 

(підрозділ 2.1), способу підбурювання до вчинення кримінального 

правопорушення (підрозділи 2.2, 3.1), для авторського тлумачення понять 

«неправомірна вигода», «одержання неправомірної вигоди», «прийняття 

неправомірної вигоди», тощо (підрозділ 3.1). Соціологічний метод було 

використано під час визначення динаміки підкупу упродовж 2016–2020 років 

на підставі статистичних даних Офісу Генерального прокурора та Державної 

судової адміністрації України (підрозділ 1.1). За допомогою історико-правового 

методу простежено походження окремих норм, в яких встановлено кримінальну 

відповідальність за підкуп (підрозділ 1.2). Порівняльно-правовий метод 

застосовувався під час дослідження підкупу у міжнародному вимірі 

(підрозділ 1.3). 

Емпіричну базу дослідження становлять: матеріали судової практики 

застосування кримінального законодавства України (остаточні рішення 

в окремих кримінальних провадженнях, ухвалені місцевими, апеляційними 

судами, а також Верховним Судом); статистичні дані Офісу Генерального 

прокурора та Державної судової адміністрації України. 

У дисертаційному дослідженні враховано положення кримінального 

права, кримінології, конституційного права, прагматики (галузі лінгвістики).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є комплексним і системним теоретико-прикладним дослідженням підкупу 

у законодавчих конструкціях корупційних кримінальних правопорушень. До 

положень, що мають наукову новизну, належать, зокрема: 

вперше: 
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1) запропоновано відносити підкуп до універсальних кримінально-

правових понять, що охоплює корупційні та некорупційні прояви, з загальними 

(предмет, суспільно небезпечні діяння, предмет змови, вина) та змінними 

ознаками (об’єкт, форма підкупу, суб’єкт), наявність яких залежить від 

особливостей того порядку суспільних відносин, на який посягає відповідний 

різновид підкупу або від його об’єктивних проявів; 

2) виявлено способи формулювання підкупу у законодавчих конструкціях 

статей КК України, до яких віднесено: вживання терміна «підкуп»; 

використання частини дій, що утворюють підкуп; посилання на номери статей 

Особливої частини КК України, в яких передбачається відповідальність 

за підкуп. Окрім того, підкуп може виступати й латентним елементом окремих 

законодавчих конструкцій корупційних кримінальних правопорушень; 

3) виокремлено елементи законодавчої конструкції частини другої статті 

8 КК України, що визначає реальний принцип чинності кримінального закону 

України у просторі: суб’єкт – іноземці або особи без громадянства, 

що не проживають постійно в Україні; місце вчинення кримінального 

правопорушення – за межами України; предмет: вчинення вказаними особами 

у співучасті із службовими особами, громадянами України, будь-якого 

кримінального правопорушення, передбаченого у статтях 368, 368
3
, 368

4
, 369 

і 369
2
 цього Кодексу; пропозиція, обіцянка, надання ними неправомірної вигоди 

таким службовим особам; прийняття ними пропозиції, обіцянки ними 

неправомірної вигоди чи одержання від них такої вигоди. Запропоновано 

визнавати єдиною, інтегрованою, синтетичною кримінально-правовою нормою, 

що передбачає реальний принцип дії кримінального закону у просторі, 

нормативний матеріал, викладений у частинах першій та другій статті 8 

КК України; 

4) запропоновано розглядати підкуп у законодавчих конструкціях статей 

КК України крізь призму змови на вчинення кримінального правопорушення, 

яка може бути як цілісною, так і розірваною. При цьому розірвана змова має 
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місце у разі, коли між особами, які змовляються, домовленість ще не досягнута, 

хоча активний суб’єкт пропонує, обіцяє або надає неправомірну вигоду іншій 

особі; 

5) виокремлено та охарактеризовано елементи законодавчої конструкції 

підкупу як способу торгівлі людьми (стаття 149 КК України): предмет підкупу 

– неправомірна вигода; форма підкупу – активна чи пасивна; дії, що утворюють 

підкуп: «обіцянка – прийняття обіцянки», «надання – прийняття або одержання 

неправомірної вигоди»; суб’єкти підкупу: активний та пасивний (особа, яка 

контролює потерпілого) сторони підкупу; предмет змови – отримання згоди 

пасивного учасника підкупу, на його експлуатацію; 

удосконалено: 

6) науковий підхід (О. З. Гладуна, З. А. Загиней-Заболотенко та інших), 

відповідно до якого підставою застосування заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб повинен визнаватися не лише активний, а й 

пасивний підкуп, а незабезпечення виконання покладених на її уповноважену 

особу обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції має стосуватися 

виключно вчинення працівником такої юридичної особи корупційного підкупу, 

передбаченого статтями 354, 368, 368
3
, 368

4
 та 369 цього Кодексу; 

7) класифікацію видів підкупу у кримінальному праві України 

(В. В. Комар, Ю. О. Чернега та інших): залежно від частини КК України, в якій 

він передбачений (підкуп як елемент законодавчих конструкцій статей 

Загальної чи Особливої частин); залежно від способу текстуального 

відображення підкупу у законодавчих конструкціях статей КК України (як 

наявний чи латентний елемент конструкцій); з урахуванням наявності ознак 

корупції (корупційний, некорупційний підкуп та підкуп, пов'язаний 

з корупцією); з урахуванням ролі суб’єкта (активний та пасивний); залежно від 

сфери, в якій вчиняються протиправні діяння (корупційний підкуп у публічній 

сфері, у приватній сфері, у сфері здійснення професійної діяльності, пов’язаної 

з наданням публічних послуг, у сфері спорту, незалежно від сфери, а також 
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некорупційний підкуп у сфері проведення виборів та референдуму, у сфері 

правосуддя; 

8) погляди науковців (О. С. Перешивко, М. В. Рябенка, Д. А. Третьякова, 

Н. М. Ярмиш та інших) стосовно діянь, що утворюють підкуп. Зокрема, 

виокремлено прагматичні (ментальні) та фізичні дії як елементи законодавчої 

конструкції підкупу. До першої форми віднесено «пропозицію – прийняття 

пропозиції», «обіцянку – прийняття обіцянки», «прохання надати неправомірну 

вигоду», а до другої – «надання – одержання або прийняття» неправомірної 

вигоди. Запропоновано відмовитися від таких діянь, як «пропозиція                                

– прийняття пропозиції неправомірної вигоди»; залишити «прохання надати 

неправомірну вигоду» як діяння при пасивному підкупі; передбачити таку 

альтернативну дію пасивного підкупу, як «прийняття неправомірної вигоди»; 

9) наукове обґрунтування необхідності виключення зі статті 160 

КК України частини другої, яка передбачає кримінальну відповідальність за 

непрямий підкуп виборців або учасників референдуму з огляду на: 

диференціацію у виборчому законодавстві непрямого підкупу, який може мати 

місце лише під час передвиборної агітації, та прямого підкупу, що може 

здійснюватися на будь-якій стадії виборчого процесу; наявність 

адміністративної відповідальності за непрямий підкуп (частина друга статті 

212-10 КУпАП), ознаки складу якого є тотожними з ознаками складу 

кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 160 

КК України; 

дістало подальший розвиток: 

10) класифікація законодавчих (юридичних) конструкцій, запропонована 

Г. І. Неліповською (Бойко), О. В. Зінченко, З. А. Загиней та іншими. Залежно 

від виду кримінальних правопорушень виокремлено конструкції злочинів 

та кримінальних проступків. Залежно від форми вираження – конструкції 

КК України; доктринальні конструкції; конструкції адміністративних 
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правопорушень, що підпадають під поняття «кримінальне обвинувачення»; 

конструкції у правових висновках Верховного Суду; 

11) характеристика підкупу як елементу законодавчих конструкцій норм 

про співучасть у вчиненні кримінального правопорушення (Г. П. Жаровська, 

О. О. Кваша, В. В. Комар, О. В. Ус та інших): вплив на свідомість іншої особи, 

в якої є варіант вибору своєї подальшої поведінки, з метою спонукання її до 

вчинення кримінального правопорушення з отриманням за це матеріальної або 

нематеріальної вигоди; 

12) встановлення випадків передбачення законодавцем підкупу у статтях 

Особливої частини КК (З. А. Загиней-Заболотенко, О. В. Ус, Н. М. Ярмиш та 

інших). Зокрема, підкуп може виступати способом тих кримінальних 

правопорушень, об’єктивна сторона яких містить елементи діяльності 

підбурювача або які полягають у спонуканні чи схилянні до вчинення 

кримінального правопорушення. Водночас підкуп не може виступати способом 

кримінальних правопорушень, об’єктивна сторона яких пролягає 

у примушуванні до протиправної поведінки, яке характеризується більш 

інтенсивним впливом на свідомість особи, яку схиляють до вчинення 

кримінального правопорушення; 

13) виокремлення відмінностей між підбурюванням до вчинення 

кримінального правопорушення, вчиненого способом прохання, та проханням 

надати неправомірну вигоду: а) за ступенем інтенсивності: прохання як спосіб 

підбурювання має більший ступінь інтенсивності порівняно з прохання надати 

неправомірну вигоду; б) за моментом закінчення дії: підбурювання шляхом 

прохання вважається закінченим у разі успішності, тобто з моменту, коли 

підбурювач викликав в іншої особи намір вчинити кримінальне 

правопорушення, а особа, яку схиляли, виконала хоча б частину об’єктивної 

сторони відповідного правопорушення, тоді як прохання надати неправомірну 

вигоду вважається закінченим з моменту, коли прохання висловлено та 
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доведено до відома адресата незалежно від того, чи була передана хоча б 

частина такої вигоди; 

14) характеристика корупційного підкупу як багатооб’єктного 

кримінального правопорушення, що посягає не лише на порядок суспільних 

відносин з приводу належного здійснення службовими особами, працівниками 

підприємств, установ та організацій, а також особами, які здійснюють 

професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, своєї (свого)  

влади чи становища (службового становища) (основний безпосередній об’єкт, 

а й на порядок суспільних відносин у сфері охорони національної безпеки 

України (додатковий безпосередній об’єкт). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані у дослідженні положення, висновки та рекомендації можуть 

використовуватися у таких сферах:  

– науково-дослідній – для подальшого вивчення теоретичних проблем 

кримінально-правової характеристики підкупу загалом та окремих його 

елементів зокрема;  

– нормотворчій – для подальшого вдосконалення КК України та інших 

нормативно-правових актів, зокрема й під час реформування кримінального 

законодавства України на сучасному етапі;  

– правозастосовній – під час кваліфікації підкупу, а також у процесі 

вивчення та узагальнення судової практики судами України;  

– навчальній – під час підготовки відповідних розділів підручників, 

навчальних посібників, науково-практичних коментарів, викладання 

кримінального права, відповідних спеціальних курсів у вищих закладах освіти 

юридичного спрямування та на юридичних факультетах вишів.  

Апробація результатів дослідження. Основні висновки, положення 

і рекомендації, викладені у дисертації, було оприлюднено на науково-

практичних конференціях, а саме «ІІ кримінологічні читання, присвячені 

пам’яті професора О. Г. Кальмана» (м. Київ, 21 листопада – 12 грудня 2016 р.), 
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«Захист прав людини в парадигмі верховенства права» (м. Київ, 17–18 травня 

2017 р.), «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України 

в умовах глобалізації» (м. Харків, 12–13 жовтня 2017 р.); «Юридичні науки: 

проблеми та перспективи» (м. Запоріжжя, 26–27 червня 2020 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення, висновки і практичні 

результати дослідження викладено в 10 наукових публікаціях, з яких 4 статті 

опубліковано у наукових фахових виданнях України, 1 стаття – у зарубіжному 

виданні (Республіка Польща), 5 тез виступів на науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих столах. 
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РОЗДІЛ 1  

ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІЗНАННЯ ПІДКУПУ 

У ЗАКОНОДАВЧИХ КОНСТРУКЦІЯХ КОРУПЦІЙНИХ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

1.1 Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми підкупу 

у законодавчих конструкція корупційних кримінальних правопорушень 

У межах вказаного підрозділу буде висвітлюватися проблема методології 

дослідження, яка використовувалася у процесі підготовки дисертації, 

загальнотеоретичних проблем розуміння законодавчих конструкцій та їх 

елементів як у теорії права, так і в кримінально-правовій доктрині, а також 

проблеми соціологічного пізнання такого явища як підкуп на підставі аналізу 

статистичних даних. 

1.1.1 Методологія дослідження підкупу у законодавчих конструкціях 

корупційних кримінальних правопорушень 

Дослідження проблеми підкупу у законодавчих конструкціях 

корупційних кримінальних правопорушень має здійснюватися на належній 

методологічній основі. Вдале обрання методів наукового пізнання має прямий 

вплив не тільки на процес дослідження, а й на його результати. Для отримання 

достовірних висновків безумовним є використання якомога ширшого 

методологічного інструментарію з урахуванням особливостей та специфіки 

сфери досліджень [128, с. 126]. 

Перш ніж перейти до безпосереднього висвітлення матеріалу 

дослідження, визначимося з тією сукупністю методів, що будуть 

використовуватися під час аналізу підкупу у законодавчих конструкціях 

кримінальних корупційних правопорушень. Адже недосконалість і недоліки 

в методології та методах неодмінно тягнуть за собою можливі помилки і 

хибність як у дослідженні, так і в отриманих результатах [206, с. 5]. У сучасних 

дослідженнях з кримінально-правової тематики все більшого поширення 
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набуває не використання окремих методів, а підходу, під яким розуміється 

«специфічний спосіб осмислення дійсності, що виникає, як сполучення 

фундаментальних ідей і певних методів, тобто, як специфічна єдність 

світоглядного, теоретичного та методичного знання, в якій головним є певний 

спосіб поєднання теорії і методу» [219, с. 13]. Такий підхід є повною мірою 

слушним, оскільки методологію не можна зводити до одного або декількох 

методів, оскільки у такому разі за її межами лишаються інші компоненти [75, 

с. 46]. Окрім того, наукові пошуки у кримінально-правовій царині є досить 

багатогранними. Адже науковці використовують досить різноманітні методи, 

ґрунтуючись на різних методологічних засадах пізнання. Окрім того, досить 

часто конкретно-наукові знання, якими є знання у межах кримінального права 

України, ґрунтуються на загальнотеоретичних. Не є винятком і наша наукова 

праця, оскільки пізнання підкупу у законодавчих конструкція статей КК 

неможливе без з’ясування загальнотеоретичних підходів до розуміння 

юридичних (законодавчих) конструкцій, які мають багаторічну історію 

наукового пошуку [4, с. 128]. 

На думку М. І. Панова, методологія науки завжди була і є однією 

із центральних проблем теорії пізнання об’єктивної дійсності, оскільки 

значною мірою визначає шляхи та засоби отримання нових і достовірних знань. 

На думку цього науковця, надзвичайно важлива роль методології у науці 

кримінального права обумовлюється бінарним об’єктом дослідження у цій 

галузі права, а саме суспільно небезпечна поведінка людей та впорядкована 

сукупність (система) кримінально-правових норм, що призначені визначати 

і регулювати вказані акти поведінки [206, с. 14]. Цей науковець відзначає, що 

залежно від того, що саме досліджується, обираються ті чи інші методи 

наукового дослідження. Так, якщо вивчається суспільно небезпечна поведінка 

осіб, то, насамперед, використовуються методи спостерігання, порівняння, 

узагальнення, систематизації, соціологічного вимірювання, статистичного 

аналізу тощо (емпіричні методи), а також такі прийоми і процедури 
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пізнавальної діяльності, як індукція та дедукція, аналіз та синтез, експеримент, 

ідеалізація, аналогія та інші. На наступному етапі наукового дослідження 

суспільно небезпечних проявів застосовуються загальнонаукові методи 

пізнання, відповідні закони і категорії діалектики, закони і правила формальної 

логіки, засоби формалізації, диференціації й інтеграції, абстрагування, 

моделювання тощо. На думку М. І. Панова, дослідження системи кримінально-

правових норм, ґрунтується, насамперед, на розроблених загальною теорією 

права і наукою кримінального права прийомах і засобах техніки кримінального 

правотворення (законодавчої техніки), а саме різні види визначення понять 

(дефініції), відповідні лінгвістичні прийоми, загальновживані та спеціальні 

юридичні терміни, типові прийоми формування кримінально-правових норм, 

юридичних конструкцій та інших нетипових нормативних приписів: 

презумпцій, фікцій, приміток до статей КК [160, с. 9-10].  

Таким чином, бінарний підхід у контексті нашого дослідження дозволив, 

зокрема, виокремити види законодавчих конструкцій статей КК (підрозділ 1.1), 

способи формулювання підкупу у законодавчих конструкціях статей КК 

(підрозділ 1.4), види підкупу у кримінальному праві України з урахуванням 

різних класифікаційних критеріїв (підрозділ 1.4), елементи законодавчих 

конструкцій підкупу відповідно до формулювань КК (всі підрозділи).   

Під час дослідження проблеми підкупу у законодавчих конструкціях 

статей КК було використано, насамперед, загальнонаукові методи. Так, 

діалектичний метод пізнання є теоретичним фундаментом і поняттєвим 

каркасом методологічної свідомості сучасного дослідника, у тому числі 

й дослідника-правознавця [265, с. 219]. Ставлення до вказаного методу під час 

здійснення кримінально-правових досліджень є неоднозначним. Так, 

П. П. Сердюк зазначає, що під час аналізу нормативних систем діалектика може 

зашкодити, оскільки вона вбачає джерело розвитку в суперечностях, які 

відіграють деструктивну роль в таких системах, зокрема у кримінальному праві 

[220, с. 33]. С. В. Хилюк поділяє діалектику як метод наукових досліджень 
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на матеріалістичну та ідеалістичну. При цьому вказує, що у дослідженнях 

з проблем кримінального права декларативно, без будь-яких аргументів, 

абсолютизується роль діалектичного методу, а можливості інших філософських 

підходів до пізнання кримінально-правових явищ не обговорюється [255,                  

с. 8–9].  

Погодитися з вказаним підходом можемо частково. Діалектичний метод 

має свої недоліки, проте вони можуть компенсуватися іншими методами 

наукових досліджень. Наприклад, В. О. Коновалова звертала увагу дослідників 

з кримінально-правових та кримінальних процесуальних наук, що під час 

здійснення відповідних розробок необхідно використовувати взаємодію 

категорій діалектики з методами окремих наукових галузей і напрямів [90, 

с. 62]. 

Діалектичний метод пізнання було використано нами в усіх розділах 

дисертації. Зокрема, за його використання було сформульовано ряд 

найважливіших висновків цієї роботи, що полягають, зокрема, у тому, що 

підкуп слід розглядати як універсальне поняття кримінального права України, 

попри те, що у законодавчих конструкціях статей КК виокремлюються різні 

види підкупу, зокрема, корупційний та некорупційний (підрозділ 1.4); 

розуміння некорупційного підкупу крізь призму елементів законодавчої 

конструкції корупційного підкупу з урахуванням особливостей, визначених 

у відповідних статтях КК (підрозділ 3.2). 

Системний метод наукового пізнання полягає у логічному 

структуруванні об’єкта пізнання, дослідження його як окремої системи 

взаємопов’язаних елементів. Сутність системного методу – у комплексному 

вивченні великих та складних об’єктів (систем) як єдиного цілого з узгодженим 

функціонуванням усіх складових (елементів та підсистем) [159, с. 8]. 

Відповідно до цього методу певна кримінально-правова проблема 

розглядається як макросистема [110, с. 273]. Системний метод наукових 

досліджень є надзвичайно важливим під час напрацювання конкретних змін до 
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КК, які мають ґрунтуватися на всій системі кримінально-правових норм, 

Відповідні пропозиції не повинні бути однобічними та стосуватися виключно 

тієї проблеми, яка досліджується у роботі. Якщо пропозиції до КК, що 

стосуються вирішення кримінально-правової проблеми, стосуються інших 

статей КК, то доцільно пропонувати зміни і до таких статей з тим, щоб 

відповідна проблема була вирішена комплексно [4, с. 129].  

Як зазначає М. І. Панов, певна юридична система може руйнуватися чи її 

функціонування може значно погіршуватися, якщо ці зміни будуть настільки 

суттєвими, що призведуть до принципової невідповідності зміненого 

компонента правової норми іншим її компонентам або нормі права й її 

функціонування як цілого. За таких умов необґрунтовано змінена правова 

норма чи її елементи втрачають свою ефективність, що викликає необхідність її 

зміни або створення іншої, нової норми [160, с. 24].  

У вказаному контексті системний метод використовувався здебільшого 

під час формулювання пропозицій до КК, спрямованих на вдосконалення 

законодавства України у частині регламентації підстави кримінальної 

відповідальності за підкуп (розділи 2 та 3). 

Системний метод наукового дослідження полягає також у тому, що не 

лише законодавство України повинно розглядатися як єдиний комплекс, що 

вимагає внесення системних змін до правових норм, навіть якщо вони мають 

дотичне відношення до предмета дисертації. Сам розгляд відповідної наукової 

проблеми у більшості наукових дослідженнях не може бути «річчю в собі», 

не може замикатися на одній чи кількох статтях КК. Адже у більшості 

дисертаціях висвітлення, здавалося б, другорядних чи дотичних проблем 

допомагає вирішити основні завдання наукових досліджень. Не є винятком 

і проблема характеристики підкупу у законодавчих конструкціях кримінальних 

корупційних правопорушень. Адже комплексне вивчення проблеми підкупу 

(як корупційного, так і некорупційного) можливе лише із застосуванням 

системного методу, що допомагає поглянути на підкуп як на наскрізне 
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кримінально-правове поняття, якому притаманні спільні ознаки незалежно від 

того, в якій статті КК воно використовується. Тому у дисертації для повного 

розкриття проблеми підкупу у законодавчих конструкціях кримінальних 

корупційних правопорушень розглянуто й проблему законодавчих конструкцій 

некорупційного підкупу (підрозділ 3.2), що дало змогу запропонувати 

авторське бачення такого універсального законодавчого поняття, як підкуп, 

що використовується у законодавчих конструкціях кримінальних корупційних 

та інших правопорушень. 

Системний метод наукового пізнання під час дослідження проблеми 

підкупу у законодавчих конструкціях кримінальних корупційних 

правопорушень було використано ще й для екстраполяції знань з прагматики, 

підгалузі лінгвістики та семіотики, яка «висвітлює стосунки між учасниками 

комунікації, адресантом та адресатом, мовцем і слухачем», що визначає вплив 

контексту на зміст висловлювання [, с. 263]  

Догматичний (формально-логічний) метод є одним з усталених методів 

пізнання у кримінально-правовій сфер, що має дихотомічне призначення. 

За його допомогою науковці, насамперед, визначати істотні ознаки понять, що 

становлять поняттєвий апарат досліджень та формулювати на їх основі 

авторські дефініції. Основне завдання догматичного методу науковці 

здебільшого вбачають у коментуванні кримінального закону та практики його 

застосування [279, с. 165]. 

Окрім того, з використанням догматичного методу можуть вноситися 

пропозиції про вдосконалення власне поняттєвого апарату та включення як 

у науковий, так і у законодавчий обіг нових понять з чітко визначеним 

та обґрунтованим змістом. При цьому догматичний метод ґрунтується на 

правилах логіки та синтаксису та використовується для систематизації 

кримінально-правових норм, визначення змісту відповідних понять.  

На думку М. І. Панова, призначення догматичний метод має більш 

широке призначення порівняно з тим, що висвітлювалося вище. Він вважає, що 
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використання вказаного методу дозволяє визначити логічну обґрунтованість 

та відповідність побудови правових норм, юридичних конструкцій та інших 

нормативних утворень кримінального права законам і правилам формальної 

логіки. [160, с. 31]. 

Догматичний (формально-логічний) метод було використано у всіх 

підрозділах роботи. Зокрема, з його використанням було запропоновано істотні 

ознаки підкупу як наскрізного кримінально-правового поняття та його 

авторське розуміння (підрозділ 1.4), визначено логічну обґрунтованість та 

відповідність побудови законодавчої конструкції реального принципу чинності 

кримінального закону у просторі законам і правилам формальної логіки 

(підрозділ 2.1), охарактеризовано підкуп як спосіб підбурювання до вчинення 

кримінального правопорушення та його відмінність від інших діянь, зокрема, 

від прохання надати неправомірну вигоду (підрозділи 2.2, 3.1). Окрім того, було 

запропоновано авторську дефініцію понять «неправомірна вигода», «одержання 

неправомірної вигоди», «прийняття неправомірної вигоди» (підрозділ 3.1) 

тощо. 

Соціологічний метод дослідження права передбачає вивчення юридичних 

явищ принаймні в трьох основних напрямах. По-перше, це вивчення 

особливостей соціально-економічних умов життя, що вимагають юридичного 

врегулювання суспільних відносин. По-друге, це дослідження соціального, 

соціально-психологічного і юридичного механізму дії правової норми. По-

третє, вивчення ефективності правових норм, у процесі якого виявляється 

достатність або недостатність юридичних засобів, обраних для досягнення 

поставлених соціальних цілей [253, с. 439-440]. Використання в наукових 

дослідженнях соціологічного методу потрібне для аналізу стану, структури 

і динаміки злочинності в певній сфері практики застосування кримінального 

законодавства, громадської думки, що дозволяє, зокрема, вирішувати проблеми 

криміналізації й пеналізації суспільно небезпечних діянь, з’ясовувати 

ефективність кримінально-правових інститутів і норм, встановлювати недоліки 
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і прогалини у кримінально-правовій охороні відповідних суспільних відносин 

[279, с. 35]. 

Соціологічний метод дозволяє наблизити наукові пошуки у сфері 

кримінального права до потреб суспільства, юридичної практики та запобігти 

занадто теоретизованим судженням, які не мають під собою праксіологічного 

підґрунтя. Водночас не слід абсолютизувати використання соціологічного 

методу у наукових дослідженнях. Зокрема, на думку П. П. Сердюка, існує 

висока ймовірність того, що громадська думка як підґрунтя нормативних 

рішень є непридатною для використання через те, що вона не лише не фахова, 

але знаходиться значно далі від розуміння закономірностей кримінально-

релевантної поведінки, ніж докази фахівців. У літературі аргументованих 

доказів на користь урахування суспільної думки щодо кримінально-

релевантних питань немає [220, с. 15]. О. В. Харитонова висловлює схожу 

позицію, вказуючи, що у кримінально-правових дослідженнях слід 

застосовувати плюралістичний підхід до методологічної бази, що може 

забезпечити повноцінне використання кожного з підходів з урахуванням їх 

можливостей та меж застосування [253, с. 443]. 

Соціологічний метод було використано під час визначення динаміки 

підкупу упродовж 2016–2020 років на підставі статистичних даних ОГП та 

ДСА (підрозділ 1.1). 

Історичний (історико-правовий) метод спрямований на отримання 

нового знання за допомогою здійснення ретроспективного аналізу відповідних 

норм у різні роки чи у різні історичні періоди. Для ефективного використання 

вказаного методу потрібно застосувати методологію порівняння правової 

матерії у ретроспективному аспекті. Відсутність вказаних умов унеможливлює 

не лише отримання достовірних висновків, а й робить неможливим 

застосування в ході наукової роботи історико-правового порівняльного методу. 

При цьому інтегративне поєднання «історичного» і «правового» з необхідністю 

ставить питання про застосування іншого – історико-правового засобу 
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спеціально-наукового пізнання, оскільки для дослідження історико-правової 

матерії гносеологічного потенціалу як порівняльно-історичного, так 

і порівняльно-правового методів вже не вистачає [266, с. 180]. 

Історичний метод у цьому дослідженні застосовувався при висвітленні 

історичних засад походження окремих норм, якими встановлюється 

кримінальна відповідальність за підкуп (підрозділ 1.2). 

Порівняльний метод у кримінально-правовій науці розглядається як 

визначення невідомого шляхом порівняння з відомим; з’ясування якостей або 

властивостей явища шляхом порівняння з іншими його якостями чи 

властивостями або з якостями чи властивостями іншого явища; встановлення 

закономірностей шляхом порівняння об’єктів у різний час, порівняння їх 

якостей у минулому з тими самими якостями у сучасному стані для 

встановлення змін чи тенденцій розвитку. У сучасному кримінальному праві 

України метод порівняльного правознавства стає одним із провідних 

й універсальних у системі методологічної бази наукових досліджень [217]. 

В. О. Туляков вказує, що порівняльний метод використовується, зокрема, для 

визначення змісту та сутності кримінально-правових норм та інститутів, для 

подальшого визначення можливих напрямів удосконалення кримінального 

законодавства України і практики його застосування [238, с. 30]. 

Порівняльний метод у цьому дослідженні було використано під час 

дослідження підкупу у міжнародному вимірі та встановленні того, наскільки 

він був імплементований у національне законодавство України (підрозділ 1.3). 

Обрання методологічного інструментарію наукового пізнання буде 

неповним без формування світоглядних позицій дослідника, з яких буде 

розцінюватися та аналізуватися те чи інше явище. При цьому не відмовляючись 

від надбань діалектичних, позитивістських та синергетичних концепцій, все ж 

відзначимо певний примат наукового світогляду, який формуватиме нерушійні 

підвалини наукового пошуку та який базується на поєднанні оптимальності та 
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композиційності при формуванні методології досліджень [39, с. 142; 216, 

с. 161]. 

Формування домінуючої ідеї для дослідження підкупу у законодавчих 

конструкціях кримінальних корупційних правопорушень доцільно здійснювати 

зі світоглядних позицій концепції соціального натуралізму, фундатором якої 

в Україні є О. М. Костенко. Науковець визначає юснатуралізм методологією 

всіх юридичних наук, включаючи й кримінальне право та вказує, що, виходячи 

з принципу природної цілісності світу, принцип соціального натуралізму можна 

сформулювати таким чином: соціальні явища слід розглядати як такі, що 

існують так само за законами природи, як і біологічні чи фізичні явища. Це 

означає, зокрема, що воля і свідомість утворюється у людей не для того, щоб 

жити поза законами природи, а, навпаки, для того, щоб жити у злагоді із ними. 

Характеризуючи евристичні можливості принципу соціального натуралізму 

взагалі, і у філософії права зокрема, слід відзначити, що він придатний для того, 

щоб, використовуючи його, скласти правильне уявлення про природу 

найрізноманітніших соціальних явищ. О. М. Костенко зауважує, що принцип 

соціального натуралізму не означає переходу на шлях редукціонізму (тобто, 

теоретичного «опускання» соціальних явищ з вищого щабля розвитку природи 

до нижчих щаблів, на яких знаходяться біологічні і фізичні явища). На його 

думку, э інший шлях визнання природної основи соціальних явищ, а саме 

визнати відповідно до принципу соціального натуралізму спільну природну 

основу, на якій існують і фізичні, і біологічні, і соціальні явища – це закони 

Матері-Природи, яка є «спільним знаменником» для усього сущого [96,                      

с. 99–100]. 

Наукові пошуки у сфері кримінальної відповідальності за підкуп 

у законодавчих конструкціях корупційних кримінальних правопорушень 

з позицій соціального натуралізму мають надати новий поштовх у розвитку 

кримінально-правового забезпечення протидії цьому явищу, можливість 

розробки нових засобів та методів кримінально-правового реагування на такий 
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вид соціальної поведінки за рахунок визначення відповідності такої поведінки 

природнім засадам людського буття та оцінки існуючих кримінально-правових 

норм на предмет їх відповідності принципам соціального натуралізму. 

1.1.2 Окремі аспекти кримінологічної характеристики підкупу 

Приводом криміналізації є результати кримінологічних досліджень щодо 

динаміки та поширеності цих злочинів [103, с. 65–66]. Складність 

кримінологічної характеристики підкупу обумовлюється, зокрема такими 

факторами. Насамперед, підкуп зазвичай належить до високолатентних 

кримінальних правопорушень. При цьому латентність підкупу настільки 

висока, що не дає змоги оцінити реально існуючий стан проникнення корупції 

у всі сфери життєдіяльності суспільства [134, с. 381]. І це пояснюється багатьма 

обставинами, наприклад, небажанням розголосу відповідних фактів як однією, 

так і іншою стороною підкупу. Окрім того, достатньо складно комплексно 

дослідити проблему підкупу в аспекті, зокрема, поширеності відповідного 

явища з огляду на те, що далеко не всі форми підкупу відображені 

у статистичних звітах. Наприклад, йдеться про підкуп як спосіб торгівлі 

людьми (ст. 149 КК). Тим не менше предметом кримінологічної 

характеристики підкупу стануть кримінальні правопорушення, передбачені 

статтями 160, 354, 368, 368
3
, 368

4
 та 369 КК. 

Поширеність підкупу як одна з кримінологічних характеристик 

злочинності здійснюватиметься на підставі аналізу статистичних даних щодо 

облікованих кримінальних правопорушень та правопорушень, стосовно яких 

особі вручено підозру у Єдиних звітах про зареєстровані кримінальні 

правопорушення упродовж 2016 – 2020 років, що ведеться ГПУ (ОГП) [44; 45; 

46; 47; 48] та на підставі опрацювання статистичних даних стосовно кількості 

засуджених, виправданих, а також стосовно осіб, кримінальні провадження 

щодо яких було закрито упродовж 2016 – 2020 років на підставі даних ДСА, що 

містяться у звіті за формою № 6 [60; 61; 62; 63; 64]. Відповідні діаграми 

містяться у додатках «Б», «В». 
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Інші кримінологічні показники з огляду на предмет дисертації у цій праці 

не досліджуватимуться. 

Поширеність підкупу, передбаченого ст. 160 КК. Протягом 2016–

2020років спостерігалося переважно зростання питомої ваги вказаних злочинів. 

Проте в окремі періоди, навпаки, мало місце її спадання. Так, у 2017 р. 

порівняно з 2016 р. питома вага злочинів, передбачених ст. 160 КК, зменшилася 

на 93%. В інші періоди мало місце її зростання, а саме у 2018 р. (+80%), 

у 2019 р. (+84%), у 2020 р. (+54%). Що стосується кількості осіб, яким було 

вручено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 

160 КК, то тут ситуація дещо інша. Упродовж 2016–2019 років кількість таких 

випадків була практично однаковою. І лише у 2020 р. питома вага вказаних 

злочинів порівняно з попереднім роком збільшилася (+95%). 

Щодо кількості засуджених за ст. 160 КК, то, навпаки, їх питома вага 

упродовж 2016–2020 років зменшувалася. Так, у 2020 р. порівняно з 2016 р. 

кількість засуджених за ст. 160 КК зменшилася на 100% (у 2020 р. не було 

засуджено жодної особи). Виправданих у вказаний період часу за ст. 160 КК 

не було. Справи за вказаною статтею закривалися лише у 2017 р. та у 2018 р. 

якщо порівняти кількість осіб, справи щодо яких були закриті у 2017 р. та осіб, 

які були засуджені, то спостерігається певна негативна тенденція: у цей період 

не було засуджено жодної особи, а от щодо 12 осіб справи були закриті з різних 

підстав. 

Таким чином, поширеність злочинів, передбачених ст. 160 КК, 

характеризується певною нерівномірністю. Кількість облікованих злочинів 

відповідного виду збільшувалася на наступний рік після проведення виборів 

відповідного виду. Окрім того, кількість облікованих кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 160 КК, значно переважає кількість осіб, 

засуджених за їх учинення. 

Поширеність підкупу, передбаченого ст. 354 КК. Протягом 2017–2019 

років спостерігалося плавне зростання питомої ваги вказаних злочинів: у 2018 
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р. (+26%), у 2019 р. (+49%). Тоді як у 2020 р., навпаки, має місце її спадання                  

(-51%). Що стосується кількості осіб, яким було вручено підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення, то спостерігається така ж тенденція, як 

у вказаному вище випадку: зростання питомої ваги упродовж 2016–2019 років 

та зниження у 2020 р: у 2017 р (+16%), у 2018 р. (+33%), у 2019 р. (+51), 

у 2020 р.     (-49%). Щодо кількості засуджених за ст. 354 КК, то тут тенденції 

динаміки дещо інші. Упродовж 2016–2017 років та у 2020 р. кількість осіб, 

засуджених за ст. 354 КК, була практично однаковою. Незначне зростання мало 

місце у 2018 р. (+28%). У 2018–2020 роках мало місце виправдання осіб 

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 354 КК.  

Поширеність підкупу, передбаченого статтями 368 та 369 КК. 

Протягом 2016–2020 років спостерігалося незначна зміна динаміки 

зареєстрованих злочинів, передбачених ст. 368 КК та значне зростання питомої 

ваги злочину, передбаченого ст. 369 КК. Так, щодо зареєстрованих злочинів, 

передбачених ст. 368 КК маємо у 2017 р. – -5%, у 2018 р. – +31%, у 2019 р. –                

-20%, у 2020 р. – -7%. Щодо зареєстрованих злочинів, передбачених ст. 369 КК: 

-3% у 2017 р., +47% у 2018 р., +23% у 2019 р. та + 15% у 2020 р. Що стосується 

кількості осіб, яким було вручено підозру у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених статтями 368 та 369 КК, то тут маємо такі ж 

тенденці. Щодо ст. 368 КК: -35% у 2017 р., +25 у 2018 р., -25% у 2019 р., -1% 

у 2020 р.. 

Щодо кількості засуджених за статтями 368 та 369 КК, то маємо таку ж 

тенденцію динаміки злочинності: поступове спадання кількості засуджених 

за ст. 368 КК та поступове зростання – за ст. 369 КК. Щодо злочину, 

передбаченого ст. 368 КК: -19% у 2017 р., -28% у 2018 р., -11% у 2019 р., -41% 

у 2020 р. Щодо злочину, передбаченого ст. 369 КК: +25% у 2017 р., +86% 

у 2018 р., +45% у 2019 р., +30% у 2020 р. Таким чином, стосовно «парних» 

статей, що передбачають кримінальну відповідальність за підкуп службової 

особи публічного права, має місце діаметрально протилежна тенденція                              
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– зменшення динаміки пасивного підкупу та збільшення активного, що не 

можна вважати позитивною тенденцією, оскільки динаміка відповідних парних 

форм підкупу (активного та пасивного) мають бути більш-менш однаковою. 

Інші показники поширеності підкупу аналізуватися не будуть. Вони 

містяться у додатках «Б» та «В» дисертації. 

Таким чином , навіть з такого побіжної кримінологічної характеристики 

підкупу вбачається, що це явище є поширеним у нашій країні, проте одночасно 

й латентним, що свідчить про необхідність його дослідження, у тому числі й як 

елемента законодавчих конструкцій статей КК. 

1.1.3 Поняття та види законодавчих конструкцій статей 

Кримінального кодексу України 

Проблема юридичних, у тому числі законодавчих конструкцій, 

привертала та привертає увагу науковців, фахівців загальної теорії права. Так, в 

Україні захищено три дисертації з вказаної тематики, а саме 

А. О. Дутко «Юридичні конструкції та їх використання в законотворчій 

практиці України» (м. Львів, 2010 р.) [43], О. В. Зінченко «Юридичні 

конструкції як засіб пізнання правових явищ» (м. Київ, 2013 р.) [65], 

Г. І. Неліпович (Бойко) «Юридична конструкція як засіб структурування 

правової інформації» (м. Львів, 2017 р.) [148]. Теоретики права також 

комплексно досліджували юридичні конструкції окремих правових явищ. Так, 

А. О. Осауленко розглядав нормативну конструкцію ретроспективної 

юридичної відповідальності в публічному праві сучасної України (м. Київ, 

2007 р.) [155]. «Галузевики» також торкаються проблеми юридичних 

(законодавчих) конструкцій конкретних галузей права у своїх наукових працях. 

Так, О. В. Скрипник здійснила теоретико-компаративістське дослідження 

юридичних конструкцій спадкового права (м. Одеса, 2012 р.) [225], 

В. А. Бондаренко – правової конструкції адміністративних норм та їх 

застосування органами виконавчої влади (м. Львів, 2013 р) [14]. У науці 

кримінального права України досліджувалася давність як юридична 
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конструкція (М. М. Головчак, м. Київ, 2014 р.) [36]. З.А. Загиней вивчала 

законодавчі конструкції статей КК як засіб нормотворчої техніки та як 

компонент герменевтики кримінального закону України (м. Київ, 2016 р.) [55]. 

Переходячи до характеристики підкупу у законодавчих конструкціях 

статей КК, відзначимо, що практично всі теоретики права розглядають 

юридичні (законодавчі) конструкції, вказуючи на витоки відповідного вчення, 

а також виокремлюючи два основних підходи (статично-структурний та 

процесуально-генетичний) до їх розуміння у теорії права, у підвалинах кожного 

з яких формувалися наукові підходи щодо розуміння суті законодавчих 

конструкція.  

Так, в усіх проаналізованих наукових працях відзначається, що вчення 

про юридичні конструкції бере свої витоки з доробку німецького правознавця 

Р. Ієринга, з його праці з проблем юридичної техніки. Цей дослідник надавав 

юридичній конструкції роль штучного утворення, продукту юридичної техніки 

(юридичної догматики), засобу якісного спрощення права та логічної побудови 

правового матеріалу, що відображає специфіку правового мислення  Р. Ієринг 

називає юридичні конструкції пластичним мистецтвом юриспруденції, 

предметом та метою якої є юридичне тіло, під яким він розуміє правові 

інститути та поняття. При цьому цей правознавець фактично виокремлює 

елементи юридичних конструкцій, називаючи їх анатомічними моментами, що 

складають сутність юридичних конструкцій [67, с. 6, 53, 67–69]. Власне 

навколо ідей Р. Ієринга фактично і побудоване сучасне знання про роль 

законодавчих конструкцій у побудові нормативного матеріалу та у пізнанні 

правової дійсності.  

О. В. Зінченко, проаналізувавши існуючу множину точок зору 

у визначенні поняття та особливостей юридичної конструкції, виокремлює 

найбільш вживані у науковому середовищі. Юридична конструкція це: засіб 

(інструмент) пізнання правових явищ (О. Ф. Черданцев), особливе правове 

явище (С. С. Алексєєв), метод пізнання права (О. Ф. Черданцев), визначальний 
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елемент змісту права (С. С. Алексєєв), доктринальний засіб юридичної техніки 

(М. Л. Давидова, Ж. О. Дзейко), засіб побудови нормативного матеріалу 

(Р. Ієрінг, О. О. Красавчиков, Д. В. Вінницький), текстуальний вираз норми 

права (М. М. Тарасов), модель (схема) відображення правових явищ 

(С. С. Алексєєв), модель (типовий зразок), що використовується законодавцем 

для побудови правових норм (Ю. В. Грачова, Т. В. Кашаніна), процес 

юридичного конструювання (Д. Є. Пономарьов), модель врегульованих правом 

суспільних відносин (О. Ф. Черданцев, Т. В. Кашаніна) [65, с. 24]. Таким чином, 

наукові уявлення про правову природу юридичних конструкцій є вельми 

багатогранними, що дозволяє розглядати такі конструкції у різних іпостасях. 

Ураховуючи напрацювання Г. І. Неліпович (Бойко), яка виокремлює два 

підходи до розуміння правової природи юридичних конструкцій (широкого та 

вузького), будемо у нашій праці використовувати власне вузький підхід, який 

зводиться до того, що юридична конструкція – це «засіб правотворчої техніки, 

який являє собою логічну побудову нормативного матеріалу в межах будь-якої 

моделі» [148, с. 32].  

З усієї багатоманітності підходів вбачається, насамперед, те, що 

юридична конструкція розглядається як певна модель суспільних відносин. Так, 

І. Д. Шутак розуміє юридичні конструкції як модель врегульованих правом 

суспільних відносин або окремих елементів, яка служить методом пізнання 

права та суспільних відносин, врегульованих ним [268, с. 13]. О. В. Зінченко 

вдало підмічає, що особливістю юридичних конструкцій є їх здатність 

до схематичності, навіть певної трафаретності, «можливість поставати 

у спрощено-узагальненому вигляді як чіткі, логічні, відпрацьовані наукою 

і перевірені практикою типові схеми правових явищ» [65, с. 24]. А. О. Дутко 

досить влучно характеризує юридичні конструкції як нормативні моделі, 

відводячи їм роль певної знакової системи, що являє собою систему понять, що 

відображає те чи інше правове явище. На думку цієї дослідниці, юридичні 

конструкції є моделями саме структури правових явищ.  
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«Однією з цілей формування юридичної конструкції є створення такої 

структурної моделі, спираючись на яку в процесі реалізації права можна 

встановити необхідні і достатні підстави для визнання факту існування того чи 

іншого відношення, явища, дії» [43, с. 53–54]. Розглядаючи кримінально-

правову матерію, вчені-криміналісти також вказують на таку ознаку 

юридичних конструкцій, що характеризувалася вище. Так, М. М. Головчак 

відзначає, що юридична конструкція – це «один із засобів втілення та пізнання 

права,  певна абстракція, результат теоретично-правових побудов, що дозволяє 

створювати типізовані моделі правового регулювання» [36, с. 30]. З. А. Загиней 

також вказує, що юридичні конструкції – це «ідеальна правова модель, яка є 

засобом логічної побудови нормативного матеріалу» [55, с. 101].  

На підставі викладеного, а також з урахуванням поглядів О. М. Костенка 

та його послідовників на об’єкт кримінально-правової охорони [94, с. 28], який 

ми підтримуємо, вважаємо, що юридичні конструкції є моделлю певної частини 

порядку суспільних відносин, що охороняється кримінально-правовими 

нормами.  

Юридична конструкція також відіграє важливу роль для структурування 

правової інформації. Так, Г. І. Неліпович (Бойко) пише про те, що «основне 

значення юридичної конструкції полягає в тому, що вона дає готовий типовий 

зразок, схему, в яку вводиться правовий матеріал». Ця дослідниця відзначає, що 

юридична конструкція як засіб структурування правової інформації – це 

«прийом юридичної техніки, модель інформаційних відносин, спосіб 

юридичного мислення, регулятивна схема та сконструйований юридичний 

інструмент поєднання елементів норм права з метою виконання функцій 

впорядкування, структурування та організації суспільних відносин». На її 

погляд, юридична конструкція – це «таке структурне розташування правового 

матеріалу, яке характеризується внутрішньою єдністю прав, обов’язків 

і формами відповідальності відповідних осіб» [148, с. 37, 42]. На думку 

А. О. Дутко, юридична конструкція в абстрактному вигляді відтворює будову і 
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внутрішню організацію правових явищ, тобто їх компонентів (елементів), 

розміщених за певним типом зв’язків між ними. [43, с. 55]. З. А. Загиней також 

відзначає, що юридична конструкція – це «система взаємодіючих елементів, що 

можуть утворювати підсистеми такої конструкції; у ній фіксується певна 

комбінація ознак і (або) визначається їх зміст, ураховуючи нормотворчі 

закономірності» [55, с. 101]. 

Таким чином, юридичну конструкцію слід розглядати не лише як модель 

певної частини порядку суспільних відносин, а й як засіб структурування 

правової інформації, що відображає елементи правових явищ, для відображення 

яких було створено відповідну конструкцію. 

Окремі теоретики права розглядають юридичні конструкції як метод 

пізнання права. Відповідна роль юридичних конструкцій відводиться 

юридичним конструкціям практично всіма науковцями. Зокрема, А. Черданцев 

відносить їх до гносеологічної категорії, до інструменту, засобу пізнання 

правових явищ [260, с. 131]. Розвиваючи вказаний підхід, Г. І. Неліпович 

(Бойко) відзначає, що юридичні конструкції є методом аналізу позитивного 

права, адже юридичне пізнання – це діяльність юридичного мислення, 

професійні стереотипи якого визначають юридичні конструкції [148,                              

с. 111–112]. О. В. Зінченко, розглядаючи юридичні конструкції як «засіб, 

котрий належить до правотворчої, правоінтерпретаційної (правотлумачної) та 

правозастосовної сфер» з урахуванням сукупності основних якісних 

властивостей, розглядає їх «як спеціально-юридичний засіб дослідження права, 

а відтак як метод його пізнання». Ця дослідниця розкриває пізнавальну 

функцію юридичних конструкцій так, що вони можуть слугувати методом 

дослідження права (конкретно-юридичним методом пізнання; засобом 

конструювання, моделювання ідеальної структури права; засобом тлумачення 

права; засобом пізнання правових явищ [65, с. 167–168]. Вказаний підхід має 

місце і у працях учених-криміналістів [55, с. 101]. Повною мірою погоджуємося 

з тим, що юридичні конструкції є методом пізнання права, у тому числі 
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кримінального. З точки зору гносеологічного підходу юридичні конструкції 

допомагають пізнати право на будь-якому рівні його буття, адже, за вдалим 

висловом А. А. Козловського, «пізнання пронизує всі елементи процесів 

правоутворення, правотворчості й правореалізації, становить саму їхню 

сутність» [84, с. 32]. Таким чином, юридичні конструкції з гносеологічної точки 

зору виконують пізнавальну функцію на різних рівнях буття права, а саме на 

правотворчому, правотлумачному та правореалізаційному рівнях, виконуючи, 

відповідно, свої специфічні завдання. 

Юридичні конструкції відіграють важливу роль, насамперед, 

у правотворчості, з якої власне розпочинається буття позитивного права, 

втіленого на рівні нормативно-правових актів. Як зазначає А. О. Дутко, 

юридична конструкція є спрощеним абстрактно-узагальненим образом явищ 

правової дійсності, їх гомоморфним відображенням, праобразом майбутніх 

явищ. На думку цієї вченої, способами закріплення юридичних конструкцій 

у нормативно-правових актах є «текстуальний, тобто безпосередній словесний 

вираз в тексті законів змісту певної конструкції, та смисловий, коли зміст 

конструкції виводиться шляхом логічного аналізу відповідної сукупності 

нормативно-правових приписів. В останньому випадку юридична конструкція 

реконструюється в єдине ціле за її частинами, закріпленими в різних 

юридичних приписах». При цьому, як вважає А. О. Дутко, юридичні 

конструкції використовуються законодавцем для досягнення точності 

і визначеності законів та законодавства загалом [43, с. 57]. Г. І. Неліпович 

(Бойко) пише про те, що «в процесі правотворчості юридична конструкція є 

засобом структурування нормативного матеріалу. Використання юридичної 

конструкції націлює законодавця на те, аби з достатньою повнотою 

регламентувати всі її елементи». Ця вчена у зв’язку з викладеним вважає, що 

юридичні конструкції слід відрізняти від теоретичних конструкцій. У першому 

випадку йдеться про поняття,  закріплені в джерелі позитивного права на рівні 

терміна та розкрито через норми права як система правових засобів 
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(повноцінний механізм правового регулювання або його елемент). У другому ж 

– конструкції нормативно не зафіксовано. За певних умов теоретичні 

конструкції можуть стати юридичними [148, с. 60, 62]. З. А. Загиней 

підкреслює, що юридичні конструкції є засобом нормотворчої техніки у галузі 

кримінального права України [55, с. 110]. Повною мірою погоджуємося з 

вказаним підходом, оскільки юридичні конструкції, насамперед, є засобом 

законодавчої техніки у галузі кримінального права України. За їх допомогою 

норма права виражається назовні, втілюється у вигляді нормативного тексту, 

набуває рис сформованої «законодавчої архітектури». Текст КК України, на 

думку З. А. Загиней побудований на основі конкретних юридичних 

конструкцій, які ця дослідниця називає законодавчими. Натомість А. В. Іванчин 

– кримінально-правовими [66, с. 79]. На наш погляд, виокремлення власне 

таких конкретних юридичних конструкцій є вкрай важливим для теоретичного 

осмислення поняття юридичних конструкцій. Саме на їх основі будуються 

конкретні склади кримінальних правопорушень (кримінальних проступків та 

злочинів), а також мір покарань (видів та розмірів) за їх учинення, 

заохочувальних кримінально-правових норм.  

Окрім того, у працях як теоретиків права, так і дослідників кримінального 

права переважає підхід, відповідно до якого юридичні конструкції є засобом 

тлумачення права. Наприклад, Г. І. Неліпович (Бойко) відводить юридичній 

конструкції у процесі тлумачення права роль визначення напрямку розумового 

процесу інтерпретатора. При цьому, на її думку, особливу роль у цьому 

напрямку відіграють вищі судові органи у вигляді узагальнення судової 

практики та тлумачення законодавства. «Розроблені вищими судовими 

органами держави типові юридичні конструкції, отримуючи в подальшому 

відповідне наукове осмислення і теоретичну розробку, можуть набувати 

завершений вигляд і бути підставою для формування відповідного 

законодавчого акта або внесення змін у діючий закон» [148, с. 45, 55]. 

М. М. Головчак та З. А. Загиней також вважають, що юридична конструкція – 
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це засіб тлумачення та встановлення юридично значущих фактів у процесі 

реалізації норм права [36, с. 16–17], засіб кримінально-правової герменевтики 

[55, с. 110]. Вважаємо такий підхід правильним, що зумовлений гносеологічним 

підходом у праві, відповідно до якого тлумачення покликане пізнати зміст 

норми права. Юридичні конструкції структурують правоінтерпретаційну 

діяльність, орієнтуючи її суб’єкта на те, щоб звернути увагу на всі головні 

елементи такої конструкції у їх взаємозв’язку. 

Окрім того, як вказувалося вище, юридичні конструкції відіграють 

важливе значення під час правореалізації. Г. І. Неліпович (Бойко) вважає, що 

юридична конструкція у такому разі є засобом установлення юридично 

значущих фактів, вона задає набір тих обставин, які необхідні для правильного 

втілення в життя правового припису. «В правозастосовній діяльності елементи 

юридичної конструкції співставляються з фактичними обставинами. 

Застосовуючи юридичну конструкцію до певних суспільних відносин, 

правозастосовувач вирішує питання щодо юридичної кваліфікації цих відносин, 

про вибір норми права, необхідної для їх врегулювання» [148, с. 74]. На наш 

погляд, такий підхід є слушним. Під час кримінально-правової кваліфікації, як 

зазначає В. О. Навроцький, саме склад злочину використовується як певна 

програма кваліфікації, що передбачає аналіз ознак складу кримінального 

правопорушення у певній послідовності [с. 94]. Власне весь процес 

кримінально-правової кваліфікації можна уявити як умовне порівняння ознак 

фактичного та юридичного складів кримінального правопорушення. Окрім 

того, конструкції міри покарань за їх учинення також використовуються 

правозастосувачем (насамперед, суддею) під час оцінки ступеня тяжкості 

вчинення кримінального правопорушення та вибору того виду та розміру 

покарання, яке буде необхідним й достатнім для її виправлення та 

попередження нових кримінальних правопорушень (ч. 2 ст. 65 КК). 

Ураховуючи те, що пізнання права є узагальнюючої категорією, 

що відбувається під час правотворчості, правотлумаченні, правореалізації, 
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будемо виходити з того, що основним призначенням юридичних конструкцій є 

пізнання змісту кримінального права України (ураховуючи предмет дисертації), 

що відбувається під час правотворчості, правотлумачення та правореалізації 

кримінально-правових норм. 

Науковці також виокремлюють види юридичних конструкцій. Окремі 

класифікаційні критерії та спільні види юридичних конструкцій відповідно 

виокремлюються науковцями. Так, Г. І. Неліпович та О. В. Зінченко за сферою 

дії виокремлюють універсальні (загально-правові) та галузеві юридичні 

конструкції; за функціональним спрямуванням і формою існування: нормативні 

та теоретичні; за походженням: національні; рецепійовані; імплементовані; 

за галузевою належністю: галузеві та запозичені з іншої галузі; за часом 

існування та ступенем поширення: традиційні, інноваційні, експериментальні; 

за критерієм взаємодії елементів юридичні конструкції: статичні та динамічні; 

за ступенем адекватності зображення правових явищ: істинні, хибні, помилкові 

та фіктивні [148, с. 46–48; 65, с. 47–48]. Окрім того, О. В. Зінченко виокремлює 

такі види юридичних конструкцій: за галузями права: конституційні, цивільні, 

податкові та інших галузей; залежно від поділу системи права: приватно-

правові і публічно-правові; залежно від призначення галузей права у правовому 

регулюванні: матеріально-правові та процесуально-правові; за джерелами 

права: закріплені в нормативно-правових актах, актах судової правотворчості, 

нормативних договорах і правових звичаях; за способом закріплення: 

легітимаційні, безпосередньо закріплені у нормах права, виведені зі змісту 

законів і загальних принципів права, в основі яких можуть бути відображені 

і правові ідеї, і принципи, і презумпції, і фікції (текстуальні і смислові); 

за методом правового регулювання: імперативні і диспозитивні; за соціальним 

спрямуванням: регулятивні та охоронні; за часом дії: постійні й тимчасові; 

за ступенем повноти: повні та часткові; за складом елементів: прості і складні; 

за формою законів: кодифікаційні, поточної законотворчості; за обов’язковістю 

елементів: з обов’язковими та необов’язковими елементами; залежно від виду 
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об’єктів, які вони відображають: правопорушення, юридична особа, фізична 

особа тощо; за суб’єктами правотворчості: ті, що створюються 

представницькими і виконавчими органами державної влади, і приймаються 

безпосередньо населенням конкретного територіального утворення; 

за достовірністю та рівнем наближення до реальних правових явищ: істинні 

(реальні) й хибні (фіктивні) або штучні; за ступенем досконалості та рівнем 

наукової розробки юридичних конструкцій: трансситуаційні (трансферабельні), 

досконалі (якісні, науково обґрунтовані) та недосконалі (неповні, дефектні) [65, 

с. 47–49]. 

У теорії кримінального права України у працях З. А. Загиней наводиться 

класифікація юридичних конструкцій кримінально-правової матерії. Ця 

дослідниця вважає, що кримінально-правові юридичні конструкції залежно від 

об’єкта, який вони моделюють: загальні (наприклад, юридична конструкція 

злочину, складу злочину, покарання, звільнення від кримінальної 

відповідальності); родові (типові) конструкції (наприклад, конструкції розділів 

КК); видові та конкретні (законодавчі). З. А. Загиней до видових юридичних 

конструкцій відносить підкуп. Вона зазначає, що «видові конструкції повинні 

бути скрупульозно продумані, мають бути спочатку виокремлені, а потім 

об’єднані в певну модель ті елементи, ознаки, які її утворюють. Адже саме 

видові конструкції будуть покладені в основу конкретних юридичних 

конструкцій». На думку З. А. Загиней, до конкретних юридичних конструкцій 

належить, зокрема, конструкція пропозиції, обіцянки або надання 

неправомірної вигоди службовій особі). Окрім того, ця вчена виокремлює й 

інші види юридичних конструкцій. З урахуванням поділу КК на самостійні 

структурні частини: юридичні конструкції Загальної частини та юридичні 

конструкції Особливої частини. Вона зазначає, що конструкції першого виду 

можуть мати загальний, родовий, видовий та конкретний характер, а другого 

виду – конкретний характер. Залежно від виду кримінально-правових норм 

конструкції Особливої частини КК З. А. Загиней поділяє на такі види: 
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конструкції забороняючих кримінально-правових норм; конструкції 

заохочувальних (стимулюючих) кримінально-правових норм; конструкції 

обмежувальних (виняткових) кримінально-правових норм. Залежно від частини 

тексту КК: юридичні конструкції заголовку (назви) статті; кримінально-

правового припису; примітки статті. Юридичні конструкції Особливої частини 

КК залежно від структурної частини статті можуть бути двох видів: 

конструкція диспозиції статті, конструкція санкції статті. Залежно від ступеня 

тяжкості: конструкції основних, кваліфікованих, особливо кваліфікованих 

складів злочинів. Залежно від моменту закінчення: юридичні конструкції 

матеріальних, формальних та усічених складів злочинів [55, с. 102–103]. 

Попри цінність вказаних вище класифікацій законодавчих конструкцій, 

відзначимо, що вони певним чином можуть бути вдосконалені, зокрема, 

з урахуванням потреб нашої праці. Зокрема, не можемо погодитися з тим, що 

З. А. Загиней відносить підкуп до видових юридичних конструкцій, 

а конструкцію пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди 

службовій особі – до конкретних (законодавчих) конструкцій. На наш погляд, 

останнє з наведеного є частиною юридичної конструкції підкупу, що буде 

доводитися далі. Окрім того, підкуп – це не видова, а власне конкретна 

законодавча конструкція, яка позначає самостійний склад кримінального 

правопорушення, яка складається з відповідних елементів, що будуть 

характеризуватися у наступних підрозділах нашої дисертації. 

Окрім того, вважаємо за доцільне також виокремити законодавчі 

конструкції з урахуванням виду правопорушень, що були введені у КК Законом 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

від 22.11.2018 № 2617-VIII [192]. Таким чином, пропонуємо також 

виокремлювати юридичні конструкції складу злочину та складу кримінального 

проступку. Якщо брати до уваги кількість елементів та ознак вказаних видів 

складів кримінальних правопорушень, то відмінності між ними немає. Проте 
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юридичні конструкції складів злочинів та складів кримінальних проступків 

зумовлюють виникнення різних правових наслідків, що передбачені у КК, 

а також різних типів кримінального переслідування, що визначені у КПК. 

Важливим аспектом законодавчих конструкцій КК є їх форма вираження. 

Так, юридичні конструкції передбачені у тексті КК. Вони складають 

нормативний каркас вказаного нормативно-правового акта. Юридичні 

конструкції також є основою і доктрини кримінального права України, оскільки 

вона існує у поняттєвій формі. На відміну від юридичних конструкцій КК, 

у науці конструкції характеризуються вищим рівнем узагальнення. Законодавчі 

конструкції не є обов’язковими та існують у вигляді наукових абстракцій. При 

цьому вони можуть як уводитися у загальний науковий обіг, так і залишатися 

у царині наукового пошуку конкретного вченого. Однак в окремих випадках 

саме доктринальні юридичні конструкції слугують основою їх подальшого 

нормативного вираження у тексті КК. Наприклад, у кримінологічній науці 

достатньо широко розробляється така юридична конструкція, як «злодій 

в законі» [72; 157]. Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 

04.06.2020 № 671-IX у текст КК було введено таке поняття, як «особа, яка 

здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває в статусі суб’єкта 

підвищеного злочинного впливу, в тому числі, в статусі «вора в законі» [188]. 

Така легалізація «злочинної» термінології викликала шквал негативних 

коментарів як серед науковців, так і серед практичних працівників [181]. Проте 

існує й інший аспект співвідношення та взаємовпливу законодавчих та 

доктринальних юридичних конструкцій. В окремих випадках юридичні 

конструкції спочатку з’являються у тексті КК, а вже після цього переростають 

у доктринальні юридичні конструкції. Це відбулося, зокрема, відповідно до 

Закону, який вказувався вище. Ним у текст КК було інтегровано такі поняття, 

як «особа, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу», 

«злочинна спільнота», «злочинне зібрання (сходка)», «звернення 
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за застосуванням злочинного впливу». Зважаючи на те, що вказані поняття не 

розроблялися у теорії кримінального права України, вони лише пост-фактум 

опинилися в обігу кримінально-правової науки. Такі випадки свідчать про 

негативний аспект нормативного регулювання того чи іншого порядку 

суспільних відносин. Адже для того, щоб норма була ефективною, вона 

повинна, насамперед, пройти апробацію у теорії кримінального права, а вже 

потім бути втіленою у тексті КК. У зворотному випадку існує загроза того, що 

відповідна норма може перетворитися у норму-декларацію та стати 

неефективною вже з самого початку її включення у КК. 

Відзначимо також і те, що з урахуванням практики ЄСПЛ на окремі 

адміністративні правопорушення поширюється поняття «кримінальне 

обвинувачення», що вжите у ст. 6 Конвенції. Так, у справі «Енгель та інші 

проти Нідерландів» ЄСПЛ вказав, що санкції, які передбачають позбавлення 

волі особи, є кримінальними. Тобто, адміністративні правопорушення 

підпадають під вказане поняття у тому випадку, коли вони за своїм характером 

є кримінальними або характер стягнень є близьким за правообмежень до 

кримінальних покарань (наприклад, адміністративні стягнення у виді арешту, 

конфіскації майна). Тому вважаємо за доцільне виокремлювати юридичні 

конструкції адміністративних правопорушень, що підпадають під поняття 

«кримінальне обвинувачення» (ст. 6 Конвенції). 

Насамкінець, за формою вираження доцільно виокремлювати юридичні 

конструкції уніфікованої судової практики у галузі кримінального права 

України. Так, відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII використовується поняття «правова позиція» (п. 10-1 

ч. 2 ст. 46) [204]. Окрім того, у цьому ж Законі вжито поняття «висновок суду» 

(частини 5, 6 ст. 13), що є обов’язковими для всіх суб’єктів владних 

повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що 

містить відповідну норму права. Висновки щодо застосування норм права, 

викладені у постановах ВС, враховуються іншими судами при застосуванні 
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таких норм права [204]. Як зазначено у ст. 434
1
 КПК, у кримінальному 

провадженні у суді касаційної інстанції можлива передача справи для 

вирішення питання про можливість відступу від висновку щодо застосування 

норми права у подібних правовідносинах, викладеного раніше в ухваленому 

рішенні ВС. За наявності такої підстави справа передається судом, який 

розглядає провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів на 

розгляд палати, до якої входить така колегія; судом, який розглядає 

кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів або 

палати – на розгляд об’єднаної палати; судом, який розглядає кримінальне 

провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або 

об’єднаної палати – на розгляд ВП ВС. Окрім того, згідно з ч. 5 вказаної статті 

суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі 

колегії або палати, має право передати таке кримінальне провадження на 

розгляд ВП ВС, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову 

проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та 

формування єдиної правозастосовчої практики [109]. 

Як зазначає Д. Гудима, у вказаних висновках ВС «надає зразок 

тлумачення нормативного припису. Цей зразок згідно з принципом stare decisis 

(«стояти на вирішеному») є обов’язковим для врахування судами нижчих рівнів 

при вирішенні аналогічних справ та відносить вказані висновки до прецеденту-

тлумачення [18]. 

Не заглиблюючись у дискусію з приводу підходів до прецедентів загалом 

та до прецедентів-тлумачень у галузі кримінального права України, відзначимо, 

що, на нашу думку, з урахуванням положень чинних нормативно-правових 

актів, прецедент-тлумачення у кримінальному провадженні існує. При цьому 

такий прецедент створює «логічний єдиний алгоритм поведінки та оцінки 

судами єдиних обставин, формує єдине бачення характеру та перспектив 

розв’язання спірної ситуації» [243, с. 100–101], «містить найбільш узагальнені 

показники оцінювання і відповідності фактичних обставин змісту конкретних 
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нормативно-правових приписів та можливості настання юридично значимих 

результатів із певної категорії справ» [35, с. 238], «сприяє розкриттю 

смислового значення правової норми» [256, с. 101], спрямовує «процеси 

засвоєння змісту права й регламентує порядок його реалізації» [35, с. 95], 

вказує «як слід точно розуміти і застосовувати чинні нормативні приписи» [137, 

с. 13]. 

Вказане вище може забезпечити юридична конструкція прецеденту-

тлумачення, яка у сукупності й утворює сам правовий висновок про 

застосування норми права та є орієнтиром для застосування всіма суб’єктами 

владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-

правовий акт, що містить відповідну норму права, що витлумачена ВС. 

Недаремно у теорії права вказаний прецедент-тлумачення іменується як зразок 

правозастосування [232, с. 7]; зразковий еталон тлумачення [262, с. 47]; зразок 

тлумачення закону [16, с. 76]; зразок правильного розуміння й застосування 

нормативно-правового акту [21, с. 30]; взірець правильного застосування права 

[256, с. 62]; еталон однакового правозастосування [226, с. 170]; однотипне 

правило поведінки [139, с. 35-36]; офіційна модель тлумачення [228, с. 136] 

тощо. 

Як і стосовно тексту КК, юридичні конструкції уніфікованої судової 

практики складають основу правового висновку відповідного прецеденту-

тлумачення. До таких юридичних конструкцій повинні висуватися такі ж 

вимоги, як і стосовно законодавчих конструкцій КК, оскільки, як відзначається 

у науковій літературі, неповнота, нечіткість обґрунтування правових позицій 

суду призводять до «появи неоднозначних й суперечливих судових рішень, які 

негативно впливають на процеси становлення єдиної, стабільної судової 

практики» [267, с. 181, 183]. 

Ураховуючи викладене вище, за формою вираження будемо 

виокремлювати такі види юридичних конструкцій: 1) юридичні конструкції 

тексту КК; 2) доктринальні юридичні конструкції; 3) юридичні конструкції 
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адміністративних правопорушень, що підпадають під поняття «кримінальне 

обвинувачення» у ст. 6 Конвенції; 4) юридичні конструкції узагальненої 

судової практики у кримінальних провадженнях, що містяться у правових 

висновках ВС. 

Якщо розглядати підкуп як законодавчу конструкцію КК, то слід 

відзначити, що вона використовується у нормативних моделях, закріплених як 

у статтях Загальної, так і Особливої частин. При цьому підкуп як юридична 

конструкція використовується законодавцем у такий спосіб: шляхом 

використання терміна «підкуп», шляхом використання частини дій, що 

утворюють підкуп, шляхом посилання на номери статей Особливої частини КК, 

в яких передбачається відповідальність за підкуп. Також підкуп може 

виступати латентною ознакою складів кримінальних правопорушень, що 

становлять спеціальні види підбурювання до вчинення кримінального 

правопорушення та полягають з об’єктивної сторони у примушуванні 

(схилянні, втягненні) до відповідної протиправної поведінки. 

Перший спосіб – це використання у статтях КК терміна «підкуп», що має 

місце у: 

 ч. 4 ст. 27: як альтернативний спосіб підбурювання до вчинення 

кримінального правопорушення, одночасно з умовлянням, погрозою, примусом 

або іншим способом; 

 ст. 149: як альтернативний спосіб торгівлі людьми (підкуп третьої 

особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію), 

одночасно з примусом, викраденням, обманом, шантажем, матеріальною чи 

іншою залежністю потерпілого, його уразливого стану;  

 ст. 160: як суспільно небезпечне діяння – підкуп виборця, учасника 

референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму; 

 ст. 354: як суспільно небезпечне діяння – підкуп працівника 

підприємства, установи чи організації; 
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 ст. 368
3
: як суспільно небезпечне діяння – підкуп службової особи 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми; 

 ст. 368
4
: як суспільно небезпечне діяння - особи, яка надає публічні 

послуги; 

 ст. 369
3
: як спосіб протиправного впливу на результати офіційних 

спортивних змагань, одночасно з примушуванням, або підбурюванням; 

 ст. 370: як суспільно небезпечне діяння – провокація підкупу; 

 ст. 386: як суспільно небезпечне діяння – підкуп свідка, потерпілого 

чи експерта. 

Другий спосіб – це використання частини дій, що утворюють підкуп. 

 ч. 2 ст. 8: предмет реального принципу чинності кримінального закону 

у просторі –іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в 

Україні, підлягають в Україні відповідальності згідно з цим Кодексом, якщо 

вони за межами України пропонували, обіцяли, надали неправомірну вигоду 

службовим особам, які є громадянами України, або прийняли пропозицію, 

обіцянку неправомірної вигоди чи одержали від них таку вигоду; 

 ст. 368: як суспільно небезпечне діяння – прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою; 

 ст. 369: як суспільно небезпечне діяння – пропозиція, обіцянка або 

надання неправомірної вигоди службовій особі; 

 ст. 369
2
: як суспільно небезпечні діяння зловживання впливом. 

Третій спосіб – шляхом посилання на номери статей Особливої частини 

КК України, в яких передбачається відповідальність за підкуп: 

 ч. 2 ст. 8: предмет реального принципу чинності кримінального закону 

у просторі шляхом вказівки на те, що іноземці або особи без громадянства, що 

не проживають постійно в Україні, підлягають в Україні відповідальності 

згідно з цим Кодексом, якщо вони за межами України вчинили у співучасті із 

службовими особами, які є громадянами України, будь-яке кримінальне 
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правопорушення, передбачене у статтях 368, 368
3
, 368

4
, 369 і 369

2
 цього 

Кодексу; 

 примітка ст. 45: як частина кримінальних корупційних правопорушень; 

 ст. 96
3
: як підстава для застосування до юридичної особи заходів 

кримінально-правового характеру (п. 1 ч. 1). 

Четвертий спосіб – як вказівка у статтях Особливої частини КК на 

підбурювання (схиляння, втягнення) до вчинення кримінального 

правопорушення. У Загальній частині цього Кодексу йдеться про 

формулювання у п. 2 ч. 1 ст. 96
2
, в якій передбачено підставу застосування 

спеціальної конфіскації (п. 2 ч. 1). Що стосується статей Особливої частини КК, 

то підкуп виступає латентною ознакою, інтегрованою у суспільно небезпечне 

діяння, у випадку передбачення у них спеціальних видів підбурювання, під 

якими розуміються «склади злочинів, які за свої ми змістом і формою 

(об'єктивними і суб'єктивними ознаками) мають певну схожість з діяльністю 

підбурювача до злочину» [с. 162]. О. В. Ус виокремлює такі спеціальні види 

підбурювання: діяння, що за своєю юридичною природою є підбурюванням 

до злочину, яке криминалізоване як самостійний склад злочину (примушування 

до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості 

(ст. 300); примушування до участі у створенні творів, зображень або інших 

предметів порнографічного характеру (ст. 301); примушування чи втягнення 

у заняття проституцією (ст. 303); склади злочинів, які за своїм змістом є більш 

ширшими ніж підбурювання до вчинення конкретного злочину. Об'єктивна 

сторона цих злочинів є складною, однак не стільки за своєю структурою, 

скільки за змістом, бо сформульована таким чином, що діяння залежно від 

конкретних обставин може мати двояку юридичну оцінку і містити в собі: 

а) або елементи діяльності підбурювача і, отже, визнаватися такими 

(визнаватися спеціальним видом підбурювання) б) або й інші ознаки, що 

виходять за рамки діяльності підбурювача. Цими умовами і визначається 

кваліфікація таких злочинів. Це такі злочини, як: умисне вбивство, вчинене 
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на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115); умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене 

на замовлення (ч. 2 ст. 121); втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність 

(ст. 304) і провокація неправомірної вигоди (ст. 370) [242, с. 163–164]. Перелік 

спеціальних видів підбурювання у статтях Особливої частини КК є ширшим, 

ніж вказує авторка та буде визначатися пізніше. 

Варто звернути увагу й на проєкт КК у частині використання 

у законодавчих конструкціях його статей поняття «підкуп» [233]. Насамперед, 

звертає увагу обставина, що цьому проєкті пропонується закріпити законодавчу 

дефініцію поняття «підкуп» у п. 35 ч. 2 ст. 1.3.1. «Значення основних термінів 

Кримінального кодексу України», під яким розуміється пропозиція або надання 

фізичній чи юридичній особі неправомірної вигоди за вчинення нею певної дії 

чи бездіяльності.  

У п. 3 ст. 3.8.4. «Особливі випадки конфіскації майна і вилучення речі» 

пропонується закріпити положення, що у разі вчинення кримінального 

правопорушення або іншого протиправного діяння, передбаченого цим 

Кодексом, коли майно або річ використовувались як засіб підкупу, вони 

підлягають поверненню власнику (законному володільцю), якщо: а) мало місце 

вимагання неправомірної вигоди; б) особа виконала умови, передбачені ч. 8 

ст. 3.3.2 цього Кодексу. 

Як і в чинному КК, підставою застосування кримінально-правових 

засобів щодо юридичної особи пропонується встановити вчинення, внаслідок 

неналежного контролю з боку уповноваженої особи юридичної особи, 

підконтрольною їй особою будь-якого зі злочинів, передбачених, зокрема, 

статтями 354, 368, 368
3
, 368

4
, 368

5
, 369, 369

2
, 369-3 цього Кодексу. 

Підкуп третьої особи, яка контролює людину пропонується передбачити, 

як і в чинному КК, способом торгівлі людьми (ст. 4.4.7 проєкту). 

Відповідно до ст. 7.5.3 проєкту КК підкуп учасника кримінального 

провадження, який не є службовою особою, пропонується визнати формою 

перешкоджання діяльності органів правопорядку. 
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У статті-роз’ясненні до розділу «Проступки проти виборчих прав та 

референдумного права громадян» пропонується до закріплення дефініція 

поняття «предмети непрямого підкупу», під якими визнаються гроші, товари, 

пільги, переваги, послуги, роботи, цінні папери, кредити, лотерейні білети, інші 

матеріальні чи нематеріальні активи, що надаються виборцям чи учасникам 

референдуму. До товарів не відносяться матеріали передвиборної агітації, 

поширення яких у певних розмірах дозволено Виборчим кодексом України. 

При цьому непрямий підкуп названо способом передвиборної агітації чи 

агітації референдуму, поєднаної з непрямим підкупом (ст. 4.7.18). У ній 

встановлено відповідальність особи, яка надала предмети непрямого підкупу 

фізичним особам, закладам, установам чи організаціям, що супроводжувалося 

закликами або пропозицією голосувати чи не голосувати за певного кандидата 

(кандидатів), згадуванням імені такого кандидата (кандидатів) або партійної 

символіки. 

У ст. 4.9.7 «Прийняття пропозиції чи обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди суб’єктом виборчого процесу чи процесу референдуму» 

передбачається встановлення кримінальної відповідальності для виборця, 

учасника референдуму, члена виборчої комісії чи комісії з референдуму, 

кандидата або офіційного спостерігача, який: а) прийняв пропозицію чи 

обіцянку неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, 

пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним своїх виборчих прав, права на 

участь у референдумі або права на участь у виборчому процесі чи процесі 

референдуму, або б) одержав для себе чи третьої особи таку неправомірну 

вигоду. Водночас у ст. 4.9.8. «Пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної 

вигоди суб’єкту виборчого процесу чи процесу референдуму» кримінально-

караними визнаються дії особи, яка: а) запропонувала чи пообіцяла 

неправомірну вигоду за вчинення або невчинення ним будь-яких дій, 

пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним своїх виборчих прав, права на 

участь у референдумі або права на участь у виборчому процесі чи процесі 
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референдуму, або б) надала виборцю чи учаснику референдуму, члену виборчої 

комісії чи комісії з референдуму, кандидату або офіційному спостерігачу таку 

неправомірну вигоду. 

У ч. 8 ст. 3.3.2 «Непризначення покарання у зв’язку з позитивною 

поведінкою особи після вчинення кримінального правопорушення» 

передбачено, що не призначається покарання особі, яка вперше вчинила 

злочин, передбачений статтею 354, 369, 368
3
, 368

4
, 369

2
 цього Кодексу, 

за відсутності ознак складу злочину, що підвищують тяжкість злочину (статті 

2.1.6, 2.1.9–2.1.10, ст. ___ книг 4–8 цього Кодексу), якщо вона після пропозиції 

чи надання неправомірної вигоди – до отримання з інших джерел інформації 

про цей злочин органом правопорядку: а) добровільно повідомила про 

вчинення злочину органу правопорядку, б) щиро покаялася; в) сприяла 

розкриттю злочину та отриманню доказів його вчинення щодо особи, яка 

одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку. 

Положення ч. 9 цієї статті не застосовується у разі, якщо пропозиція, обіцянка 

чи надання неправомірної вигоди були вчинені по відношенню до осіб, 

визначених у ч. 4 ст. 18 цього Кодексу.  

Таким чином, розробники проєкту КК України ще не виробили єдиного 

концепту підстави кримінальної відповідальності за підкуп. Проте їхні 

напрацювання використовуватимуться нами у наступних розділах дисертації 

з тим, щоб запропонувати розробникам нового кримінального законодавства 

України правила закріплення підкупу у законодавчих конструкціях статей 

КК України. 

Логістика подальшого викладу теоретичного матеріалу буде обумовлена 

встановленими вище способами формулювання підкупу у статтях КК України. 

Отже, дослідження проблеми підкупу у законодавчих конструкціях 

кримінальних корупційних правопорушень здійснюється на основі 

використання різних методів наукового пізнання та з позицій бінарного 
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підходу, а також на основі загальнотеоретичних підходів стосовно розуміння 

законодавчих конструкцій тексту нормативно-правових актів.  

1.2 Ретроспективна характеристика підкупу у законодавчих 

конструкціях статей КК України 

Важливим аспектом дослідження будь-якого правового явища 

є ретроспективні дослідження, під час яких з використанням історико-

правового методу виявляються закономірності регулювання того чи іншого 

питання з тим, щоб запропонувати шляхи вдосконалення кримінального 

законодавства України, а також зрозуміти суть нормативно-правового припису. 

Поняття «підкуп» є доволі новим у КК. Так, у КК 1960 р. підкуп 

передбачався у статтях 127 «Перешкоджання здійсненню виборчого права чи 

роботі виборчої комісії» та 129
1
 «Порушення законодавства про референдум». 

В обох випадках підкуп виступав способом вчинення вказаних злочинів. Однак 

у ст. 127 КК законодавець використав поняття «підкуп» для диференціації 

кримінальної відповідальності, використавши вказану ознаку як кваліфікуючу. 

Що стосується ст. 129
1
 КК, то підкуп як спосіб вчинення злочину – це 

конститутивна ознака складу злочину. Окрім зазначеного у КК 1960 р. поняття 

«підкуп» використовувалося при формулювання одного зі складів злочинів 

проти правосуддя, передбаченого у ст. 180 «Перешкодження явці свідка, 

потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від дачі показань 

чи висновку, підкуп цих осіб або погроза помстою за раніше дані показання 

чи висновок» як альтернативне суспільно небезпечне діяння [107]. 

У первісній редакції у чинному КК поняття «підкуп» використовував 

у таких випадках: спосіб підбурювання (ч. 4 ст. 27), альтернативний спосіб 

перешкоджання здійсненню виборчого права (ст. 127), альтернативний спосіб 

порушення законодавства про референдум (ст. 160), суспільно небезпечне 

діяння – підкуп свідка, потерпілого чи експерта (ст. 386). Тобто, поняття 
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«підкуп» вживалося у законодавчих конструкціях тих злочинів, які на сьогодні 

до корупційних не належать. 

Таким чином, як у кримінальному законодавстві України 1960 р., так 

і у чинному КК поняття «підкуп» не використовувалося для описання 

та законодавчого закріплення корупційних кримінальних правопорушень. 

До червня 2009 р. у національному кримінальному законодавстві поняття 

«підкуп» не асоціювалося з корупцією. З прийняттям Закону від 11.06.2009 

№ 1508-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення» (далі – Закон № 1508-VI) 

[190] до КК мали бути внесені досить суттєві зміни. Зокрема передбачалося 

доповнення Особливої частини цього Кодексу Розділом VII-A «Злочини у сфері 

службової діяльності в юридичних особах приватного права та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг».  

Вказаний Закон № 1508-VI входив в «антикорупційний пакет», який 

окрім нього включав також такі нормативно-правові акти, що мали б вводитися 

одночасно з ним. Це Закони від 11.06.2009 № 1506-VI «Про засади запобігання 

та протидії корупції» [200] та від 11.06.2009 № 1507-VI «Про відповідальність 

юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» [184]. Попри те, що 

вказані вище нормативно-правові акти стосувалися важливої проблеми, 

протидії корупції, а також що вони набрали чинність, але не були введені в дію, 

все ж відповідно до Закону від 21.12.2010 № 2808-VI «Про визнання такими, 

що втратили чинність, деяких законів України щодо запобігання та протидії 

корупції» [183], зазначені закони були визнані такими, що втратили чинність. 

Водночас значення вказаних нормативно-правових актів применшувати 

не варто, принаймні з точки зору появи та використання поняття «підкуп» саме 

як одного з проявів корупції [129, c. 374]. Згідно з Законом № 1508-VI до 

пропонувалося до включення у КК двох статей, що передбачали кримінальну 

відповідальність за підкуп, а саме ст. 235
4
 «Комерційний підкуп» та ст. 235

5
 

«Підкуп особи, яка надає публічні послуги». У розумінні тотожних злочинів, 
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що вчинялися службовими особами юридичних осіб публічного права, термін 

«підкуп» не використовувався (статті 368–369).  

Так, відповідно до Закону № 1508-VI у статтях 235
4
 «Комерційний 

підкуп» та 235
5
 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги» пропонувалося 

передбачити, що вказане поняття охоплюватиме такі дії, як пропозицію, 

надання або передачу неправомірної вигоди, а також такої вигоди. Така вигода 

мала надаватися за вчинення дій чи бездіяльність з використанням наданих їй 

повноважень в інтересах того, хто надає чи передає такі вигоди, або в інтересах 

третіх осіб. Вказані склади злочинів відрізнялися за суб’єктом. Суб’єктом 

у ст. 235
4
 КК називалася службова особа юридичної особи приватного права, а 

у ст. 235
5
 – особа, яка надає публічні послуги, а саме аудитор, нотаріус, 

експерту, оцінювачу, третейський суддя або інша особа, яка здійснює 

професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а також 

незалежний посередник чи член трудового арбітражу при розгляді колективних 

трудових спорі. У вказаних вище статтях містилися й заохочувальні норми, 

а саме передбачалися випадки, коли особа, яка пропонувала, надала, передала 

неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності. До умов 

звільнення від кримінальної відповідальності належали такі: стосовно цієї 

особи мало місце вимагання неправомірної вигоди або після пропозиції, 

надання чи передачі неправомірної вигоди вона добровільно заявила про те, що 

сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному 

законом правом порушувати кримінальну справу. Кримінально-правові санкції 

за корупційний підкуп та підкуп особи, яка надає публічні послуги, були 

ідентичними. 

Звертаємо увагу також на те, що Закону № 1508-VI пропонувалося 

передбачити у ст. 212
22

 КУпАП адміністративну відповідальність за підкуп, 

яким визнавалися пропозиція або надання особі неправомірної вигоди 

(безпосередньо для неї чи для іншої особи) у розмірі, що не перевищує п’яти 

НМДГ, у тому числі за ціною, нижчою за мінімальну ринкову [189]. 
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Відповідно до сучасного підходу у законодавстві України, підкуп – це 

виключно кримінально-правове поняття, що запозичене (текстуально) з норм 

міжнародного права. Проте не адміністративно-правове, як це було 

запропоновано Законом № 1508-VI. 

Законом від 07.04.2011 № 3207-VI «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення» (далі – № 3207-VI) було встановлено кримінальну 

відповідальність за такі форми підкупу, як комерційний підкуп службової 

особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми (ст. 368
3
), підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368

4
), 

провокацію хабара або комерційного підкупу (ст. 370). Розуміння підкупу 

у вказаних статтях та його етимологічне розкриття у їх диспозиціях було 

схожим із Закону № 1508-VI. Так, поняття «підкуп» охоплювало такі діяння, як 

пропозицію, надання або передачу неправомірної вигоди за вчинення дій чи 

бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто 

надає чи передає таку вигоду, або в інтересах третіх осіб, а також, відповідно, 

одержання такої вигоди. Таким чином, вказаним кримінальним законом було 

запроваджено дуальний підхід до розуміння поняття підкупу у кримінальному 

праві України не лише як протиправної поведінки некорупційного характеру, 

а й як корупційного підкупу. Окрім того, у Законі № 3207-VI поняття «підкуп» 

вживалося на противагу поняттю хабарництво», що фактично охоплювало такі 

самі протиправні дії, але вчинені щодо службової особи юридичної особи 

публічного права. Тобто, поняття «підкуп» розумівся лише стосовно службової 

особи юридичної особи приватного права та особи, яка надає публічні послуги 

[190]. 

У 2013 р. набрав чинності Закон від 18.04.2013 № 221-VII «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного 

законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про 

боротьбу з корупцією» (далі – Закон № 221-VII) [191], відповідно до якого 
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відбулося остаточне запровадження дуальної природи підкупу, а саме 

корупційного та некорупційного. Відповідний термін було включено до ст. 354 

КК. При цьому під підкупом розумілися пропозиція чи обіцянка працівнику 

державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою 

особою, надати йому або третій особі неправомірної вигоди, а так само надання 

такої вигоди за вчинення чи невчинення працівником будь-яких дій 

з використанням становища, яке він займає, в інтересах того, хто пропонує, 

обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи, а так само прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання таким працівником неправомірної вигоди. 

Саме цим законом було запроваджено такий основний аспект підстави 

кримінальної відповідальності за підкуп (корупційний): законодавець 

відмовився від ідеї поділу на підкуп та хабарництво. При формальному 

використанні терміна «підкуп» у статтях 354, 368
3
 та 368

4
 КК та його 

невживанні у статтях 368 та 369 цього Кодексу, все ж поняття «підкуп» 

поширюється і на порядок суспільних відносин, учасником якого є службові 

особи юридичної особи публічного права. Такий висновок, зокрема, 

ґрунтується на тлумаченні паралельних місць. Так, у ст. 370 КК передбачено 

кримінальну відповідальність за провокацію підкупу незалежно від того, щодо 

якої службової особи вчиняється вказаний злочин – службової особи 

приватного чи службової особи публічного права. 

Важливим в аспекті ретроспективної характеристики підкупу 

у законодавчих конструкціях статей КК був Закон «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» від 13.05.2014 № 1261-VII. Відповідно 

до нього у КК з’явилися норми про винятки з реального принципу закону 

України про кримінальну відповідальність у просторі (ч. 2 ст. 8), запроваджено 

норму про спеціальну конфіскацію грошей, цінностей та іншого майна, що було 
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одержано, зокрема, у результаті вчинення корупційного підкупу (ч. 4 ст. 96
1
) 

[186]. 

Відповідно до Закону «Про запобігання впливу корупційних 

правопорушень на результати офіційних спортивних змагань» від 03.11.2015 

№ 743-VIII (далі – Закон № 743-VIII) під корупційним правопорушенням, що 

впливає на результати офіційних спортивних змагань, є вчинення такого діяння, 

як підкуп спортсменів, осіб допоміжного спортивного персоналу, які беруть 

участь у спортивному змаганні, посадових осіб у сфері спорту, примушування 

або підбурювання їх до таких діянь чи вступання з ними у змову стосовно 

результату офіційного спортивного змагання (договірного поєдинку) або 

стосовно надання ними ексклюзивної спортивної інформації (п. 1 ч. 3 ст. 8). 

Згідно з вказаним законом підкупом охоплювалася лише частина дій, що згідно 

з КК належали до підкупу. Так, законодавець у вказаному законі виокремив 

з поняття підкупу отримання спортсменами, особами допоміжного спортивного 

персоналу, які беруть участь у спортивному змаганні, посадовими особами 

у сфері спорту грошей, цінних паперів, іншого майна, користування послугами 

майнового характеру, отримання інших вигод і переваг внаслідок діянь, 

зазначених у пункті 1 цієї частини, чи несанкціонованого використання ними 

ексклюзивної спортивної інформації (п. 2 ч. 3 ст. 8) [198]. Відповідно до Закону 

№ 743-VIII було внесено зміни до КК шляхом доповнення його статтею 369
3
, 

у диспозиції якої підкуп названо як спосіб впливу на результати офіційних 

спортивних змагань.  

Як було зазначено у підрозділі 1.1, підкуп є підставою ЗКПХ щодо 

юридичних осіб. Запровадження вказаного інституту у КК відбулося у 2013 р. 

Так, Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового 

режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб» від 

23.05.2013№ 314-VII Загальну частину КК було доповнено розділом XIV-1 

«Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних 
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осіб». У Розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» вказаного Закону було 

передбачено, що він набере чинності з 01.09.2014 [187]. Однак Законом «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» від 15.04.2014 1207-VII [197] було внесено зміни 

до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового 

режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб» від 23.05.2013 

[187]. Таким спосіб зміни кримінального закону України, що був використаний 

законодавцем у цьому випадку, обґрунтовано критикує З. А. Загиней [51, с. 61–

63]. 

Законом № 1261-VII ст. 96
3
 КК було доповнено новою підставою 

застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, 

а саме незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом 

або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття 

заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого 

із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах 1 і 

2 ст. 368
3
, частинах 1 і 2 ст. 368

4
, статтях 369 і 369

2
 цього Кодексу [186]. 

Що стосується такого складу кримінального правопорушення, як торгівля 

людьми (ст. 149 КК), то поняття «підкуп» з’явилося у вказаній статті відповідно 

до Закону «Про внесення зміни до статті 149 Кримінального кодексу України 

щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами» від 06.09.2018 

№ 2539-VIII [194]. Тобто, у вказаній статті мається на увазі некорупційний 

підкуп у розумінні національного кримінального законодавства.  

Розглянувши ретроспективу нормативного застосування поняття підкупу 

можна дійти висновку, що воно не є абсолютно новим в сучасному 

національному законодавстві. Його використання при формулюванні 

кримінально-правових норм зазвичай було пов’язане з описом способу 

вчинення некорупційного злочину, а з 2001 р. у зв’язку з прийняттям нового 
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КК, ще й з описом одного із способів підбурювання як виду співучасті [129, 

с. 375]. 

Починаючи з 2009 р. поняття підкуп поступово вводилось до 

кримінального законодавства саме для позначення форми діяння при 

формулюванні диспозицій статей, якими передбачалася відповідальність 

з корупційні кримінальні правопорушення. Значного поширення в нормах КК 

це поняття отримало у 2011 р. з прийняттям Закону «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення». В подальшому його використання законодавцем для опису 

корупційних діянь тільки збільшувалося і на сьогодні воно більшою мірою 

асоціюється саме з корупційними кримінальними правопорушеннями, хоча 

використовується в Кодексі й в інших випадках. 

Таким чином, з використанням історико-порівняльного методу 

дослідження нам вдалося виявити закономірності підкупу у законодавчих 

конструкціях статей КК. Зроблено висновок, що підкуп – це кримінально-

правове поняття, що охоплює корупційний та некорупційний підкупи. 

1.3. Підкуп у міжнародно-правовому вимірі 

Проблема боротьби з підкупом є важливою не лише на національному 

рівні, а й у міжнародно-правовому вимірі. Насамперед це стосується 

корупційного підкупу. У міжнародних документах підкуп асоціюються власне 

з корупцією. 

У Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією поняття «підкуп» 

не використовується. Натомість у багатьох статтях вказаного міжнародного 

акту йдеться про хабарництво чи про інші форми вчинення цього злочину [101]. 

Не використовується поняття «підкуп» і в Цивільній конвенції про боротьбу 

з корупцією [258]. 

Тісний зв'язок корупції з організованою злочинністю, в тому числі з її 

транснаціональними формами, зумовила наявність антикорупційних норм 
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у міжнародних документах, спрямованих на протидію організованій 

злочинності. Так, у Рамковій конвенції ООН проти організованої злочинності 

йдеться про те, що для цілей цієї Конвенції «Організована злочинність» означає 

групову діяльність трьох або більше осіб, яка характеризується ієрархічними 

зв'язками або особистими відносинами, які дають змогу їх ватажкам витягати 

прибуток або контролювати території і ринки, внутрішні та зовнішні, за 

допомогою насильства, залякування або корупції як для продовження 

злочинної діяльності, так і для проникнення у легальну економіку, зокрема 

шляхом, зокрема, підкупу посадових осіб державних органів [211]. 

У Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом посадових осіб іноземних 

держав при проведенні міжнародних ділових операцій детально 

регламентується розуміння підкупу вказаної категорії посадових осіб. У ст. 1 

(частини 1 та 2) цього міжнародного документу власне закріплено основні 

підвалини законодавчої конструкції поняття «підкупу» у конвенційних нормах. 

Її аналіз дозволяє виокремити наступні елементи підкупу як юридичної 

конструкції у цій конвенції. Виокремлення вказаних елементів буде 

здійснюватися з урахуванням положень ст. 3 Конвенції, в якій передбачено, що 

діяння, які виокремлюються у частинах 1 та 2 ст. 1, становлять собою підкуп 

посадової особи іноземної держави: 

1) діяння – пропозиція, обіцянка або надання, співучасть (підбурювання, 

сприяння, пособництво) підкупу, а також санкціонування дій, спрямованих на 

підкуп посадової особи іноземної держави, замах на підкуп або змова з метою 

надання переваги посадовій особі; 

2) спосіб – прямо або через посередників; 

3) предмет підкупу – будь-які матеріальні, грошові чи інші переваги з 

боку будь-якої юридичної або фізичної особи на користь посадових осіб; 

4) адресат переваги – сама посадова особа або треті особи; 

5) умова підкупу – обмін на певні дії або бездіяльність цієї посадової 

особи в зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків; 
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6) мета підкупу – отримання або збереження ділової вигоди, а також 

отримання неналежних переваг при здійсненні міжнародних ділових операцій. 

Як зазначається у ч. 2 ст. 1 Конвенції, Кожна Сторона повинна вживати 

всіх необхідних заходів для того, щоб визначити відповідальність юридичних 

осіб за активний підкуп посадової особи іноземної держави відповідно до своїх 

правових принципів [87]. 

Таким чином, у Конвенції ОЕСР поняття «підкуп» використовується 

у досить широкому значенні, оскільки об’єднує не лише дії з неправомірною 

перевагою, а й дії, що полягають у співучасті та замаху на підкуп, що, на наш 

погляд, доцільно запозичити у контексті розуміння підкупу у законодавчих 

конструкціях статей КК. При цьому співучасть пропонується криміналізувати 

у розумінні як активного, так і пасивного підкупу посадової особи іноземної 

держави. Окрім того, у вказаному міжнародному документі ОЕСР 

пропонується розуміння підкупу як активних дій суб’єкта, який пропонує, 

обіцяє або надає перевагу, у той час як одержання такої переваги не оцінюється 

як підкуп. 

Більш широко термін «підкуп» почав використовуватися у Конвенції 

ООН проти корупції. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 5 Конвенції політика й практика 

запобігання та протидії корупції кожної Держави-учасниці ґрунтується, 

зокрема, на непідкупності під час управління державними справами 

й державним майном. Як вказано у ч. 1 ст. 8 цього міжнародного документу, 

з метою боротьби з корупцією кожна Держава-учасниця заохочує, inter alia, 

зокрема, непідкупність своїх державних посадових осіб згідно 

з основоположними принципами своєї правової системи. Принцип 

непідкупності передбачається і в контексті діяльності представників судової 

влади та встановлення заходів запобігання корупції у відповідній сфері 

з урахуванням незалежності судової влади та її вирішальної ролі у боротьбі 

з корупцією, зокрема, встановлення правил, що стосуються поведінки 

представників судової влади. 
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Окрім загального принципу непідкупності, Конвенція ООН у главі ІІІ, 

в якій визначає криміналізацію корупційних правопорушень, містить окремі 

норми про підкуп: національних державних посадових осіб (ст. 15), іноземних 

державних посадових осіб і посадових осіб міжурядових організацій (ст. 16), 

у приватному секторі (ст. 21). Склад підкупу у кожній з указаних статей є 

подібним. Так, у кожній з указаних статей підкреслюється, що підкуп – це 

умисне діяння (суб’єктивна ознака). Окрім того, у них містяться і такі елементи 

конвенційної конструкції підкупу: 

1) діяння: обіцянка, пропозиція або надання, а також вимагання або 

прийняття неправомірної переваги; 

2) спосіб підкупу – особисто або через посередників; 

2) предмет підкупу – неправомірна перевага; 

3) адресат неправомірної переваги – сама посадова особа або інша 

фізична чи юридична особа; 

4) мета підкупу – щоб ця посадова особа вчинила будь-яку дію чи 

утрималась від вчинення дій під час виконання своїх службових обов'язків (під 

час виконання своїх посадових обов'язків для одержання або збереження 

комерційної чи іншої неправомірної переваги у зв'язку з веденням міжнародних 

справ; порушуючи свої обов’язки – для посадових осіб приватного сектору) 

[86]. 

Як вбачається з наведеного, законодавча конструкція підкупу у Конвенції 

ООН проти корупції характеризується досить стрункою побудовою 

та одноманітністю, на відміну від елементів підкупу у КК, про що йтиметься 

далі. 

Таким чином, підводячи підсумок викладеному у цьому підрозділі, 

відзначимо, що в окремих міжнародних документах визначено коло 

потенційних правопорушень, що можуть претендувати на включення 

у національну кримінально-правову матерію. При цьому у конвенціях, що 

характеризувалися вище, не склалося єдиного підходу до конструкції підкупу 
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як міжнародно-правової категорії. Характеристика міжнародного стандарту 

поняття «підкуп» дозволяє зробити рекомендації щодо його розуміння 

у національному кримінальному праві. Зокрема, це стосується розуміння 

підкупу як активних, так і пасивних дій осіб, включення у поняття підкупу 

замаху та співучасті на його вчинення; необхідності визначення підстави 

застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб 

за вчинення активного підкупу. 

1.4 Поняття та види підкупу за Кримінальним кодексом України 

Важливою складовою будь-якого наукового дослідження є формування 

власного поняттєвого апарату, що передбачає як установлення набору основних 

понять, необхідних для наукового пізнання, так і виокремлення ознак таких 

понять, формулювання на їх основі авторських дефініцій понять. Особливо це 

стосується тих, що є загальними у тому чи іншому дослідженні та наскрізними 

за характером у КК. Саме таким поняттям є підкуп, ознаки якого будуть 

визначатися далі. 

У тексті КК науковці виокремлюють як наскрізні, так і відособлені 

поняття. Називаючи наскрізними ті, що «використовуються неодноразово 

і мають одне і те ж значення, які зберігають своє значення незалежно від того, 

щодо якого інституту чи норми кримінального права вони використовуються, 

ознаки якого складу злочину позначають», а відособленими – «які виділяються 

своїм змістом від інших понять, позначених таким же терміном, та мають 

специфічне значення». При цьому, на думку В. О. Навроцького, теоретичне 

дослідження наскрізних понять (а не «обжовування» статей чинного КК) 

є перспективними напрямками наукових розробок у сфері кримінального права. 

[140, с. 82–83, 86].  

Звертаємо увагу на те, що поняття «підкуп» за своєю правовою суттю 

є наскрізним, оскільки з урахуванням його універсального значення воно мало 
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б характеризуватися однаковим змістом у всіх статтях КК. Проте, як буде 

вказуватися нижче, поняття «підкуп» має різний зміст у цьому Кодексі. 

Будь-яке поняття характеризується набором істотних ознак, сукупність 

яких дозволяє сформулювати дефініцію поняття підкупу у теорії кримінального 

права України. Водночас відзначимо, що вказане поняття у законодавстві 

не закріплено, що вважаємо недоліком цього Кодексу, оскільки підкуп 

належить до наскрізних кримінально-правових понять. На відміну від чинного 

КК, проєкт цього Кодексу, що опубліковано для ознайомлення, вміщує 

дефініцію поняття «підкуп». Так, відповідно до п. 35 ч. 2 ст. 1.3.1. «Значення 

основних термінів Кримінального кодексу України» проєкту КК, під підкупом 

розуміється пропозиція або надання фізичній чи юридичній особі 

неправомірної вигоди за вчинення нею певної дії чи бездіяльності. Таким 

чином, як вбачається з цієї диспозиції, підкуп передбачає певну сукупність тих 

діянь, що утворюють його зміст. Окрім того, розробники проєкту КК 

асоціюють підкуп виключно з активним підкупом, що не можна вважати 

виправданим з огляду на аргументи, викладені нижче. 

У підрозділі 1.1 характеризувалося місце підкупу у законодавчих 

конструкціях статей КК та було виявлено ті з них, у яких використовується 

термін «підкуп». З огляду на вказане залежно від частини КК можна 

виокремити підкуп як елемент законодавчих конструкцій статей Загальної 

частини КК (ч. 2 ст. 8, ч. 4 ст. 27, примітка ст. 45, п. 1 ч. 1 ст. 96
3
) та підкуп як 

елемент законодавчих конструкцій статей Особливої частини КК (статті 149, 

160, 354, 368
3
, 368

4
, 369

3
, 370, 386, 368, 369, 369

2
). 

Як було охарактеризовано у підрозділі 1.3, у міжнародно-правовому 

вимірі поняття «підкуп» асоціюється з різноманітними корупційними 

проявами, у той час як національне кримінальне законодавство передбачає 

і підкуп, який не пов’язаний з корупцією. Ураховуючи викладене, вважаємо, що 

залежно від того, чи пов’язується законодавцем поняття «підкуп» з корупцією, 

можна виокремити корупційний та некорупційний підкупи. Відносячи статті 
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Особливої частини КК до корупційного підкупу, слід керуватися переліком 

кримінальних корупційних правопорушень, наведених у примітці до ст. 45 КК. 

Тому корупційним підкупом слід охоплювати кримінальні правопорушенні, 

передбачені статтями 354, 368, 368
3
, 368

4
 КК. Більш детально про це йтиметься 

у підрозділі 3.1 дисертації. 

Корупційний та некорупційний (загальнокримінальний) підкуп 

виокремлюють і інші науковці. Так, В. В. Комар відзначає, що «залежно від 

наявності чи відсутності ознак корупції … підкуп може бути поділений на 

корупційний (ст. ст. 354, 368, 368
3
, 368

4
, 369,369

2
) та загальнокримінальний 

(ч. 4 ст. 27, ст. 149, ст. 160, ст. 304, ст. 315, ст. 323, ст. 324, ст. 369
3
 , ст. 370, 

ст. 386), що має принципове значення для кваліфікації, оскільки законодавець 

передбачає цілу низку додаткових обмежень для суб’єкта корупційного 

підкупу, що суттєво погіршують його становище. Враховуючи це, корупційний 

та загально-кримінальний підкуп не можуть розглядатися як суміжні склади 

злочинів» [85, с. 63]. Водночас інші науковці, що присвятили свої дослідження 

підкупу у кримінальному праві України, не виокремлюють вказані види 

підкупу [261]. 

Поняття корупційного підкупу базується на базових поняттях «корупція» 

та «підкуп» (поняття підкуп характеризувалося вище, а поняття «корупція»                   

- буде характеризуватися у підрозділі 3.1). Окрім того, корупційний підкуп 

тісно пов’язаний з такими поняттями, як «корупційне правопорушення» (ст. 1 

Закону «Про запобігання корупції») та «кримінальне корупційне 

правопорушення» (примітка до ст. 45 КК).  

Відзначаємо також і те, що термін «підкуп» вжито у ст. 369
3
 КК, в якій 

передбачено відповідальність за протиправний вплив на результати офіційних 

спортивних змагань. Вказана стаття була включена, як визначалося у підрозділі 

1.2, на підставі Закону «Про запобігання впливу корупційних правопорушень 

на результати офіційних спортивних змагань». Проте вказане правопорушення 

до категорії кримінальних корупційних на сьогодні не належить, оскільки 
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не передбачене у примітці до ст. 45 КК. Хоча певний період часу це 

правопорушення було передбачено серед переліку корупційних злочинів. Так, 

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку 

з прийняттям Закону «Про запобігання корупції»» від 04.03.2020 № 524-IX 

злочин, передбачений у ст. 369
3 

КК, був віднесений законодавцем 

до корупційних кримінальних правопорушень (Закон набрав чинності 

20.03.2020) [185]. Проте Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень», який набрав чинності 01.07.2020, склад 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369
3
 КК знову було 

виключено з переліку корупційних кримінальних правопорушень [192]. 

Невіднесення законодавцем протиправного впливу на результати офіційних 

спортивних змагань до корупційних кримінальних правопорушень вважає 

помилковим Я. А. Резнік [212, с. 118–120]. 

Повністю підтримуємо вказаний підхід та пропонуємо внести зміни 

у примітку до ст. 45 КК, включивши до переліку кримінальних корупційних 

правопорушення, передбачене ст. 369
3
 «Протиправний вплив на результати 

офіційних спортивних змагань» КК. 

Таким чином, вважаємо, що корупційним підкупом є діяння, передбачені 

ст. 354, 368, 368
3
, 368

4
, 369, 369

2
, 369

3
 КК [127, с. 283]. 

У теорії кримінального права України проблема корупційних 

кримінальних правопорушень є предметом дослідження багатьох науковців. 

Так, В. І. Тютюгін та К. С. Косінова визначають корупційні злочини як умисні 

суспільно небезпечні діяння, що володіють всіма ознаками корупційних 

правопорушень, вчинення яких пов’язане з використанням особою влади, 

службового становища чи можливостей, що з такого службового становища 

випливають всупереч інтересам служби, вичерпний перелік яких установлено 

в законі про кримінальну відповідальність [239, с. 396]. На думку В. М. Куца та 

Я. О. Триньової, слід виокремлювати корупційні злочини у вузькому 
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(власному) сенсі, а також корупційні злочини у широкому значенні. До перших 

належать злочини, наведені у Розділі ХVІІ «Злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг» 

КК. Їх суспільна небезпека обумовлюється тим, що вказані кримінальні 

правопорушення завдають шкоди такому основному об'єкту кримінально-

правової охорони, як порядок здійснення службової діяльності в юридичних 

особах публічного та приватного права, а також порядок надання 

неслужбовими особами публічних послуг. Ці науковці підкреслюють, що 

негативного впливу корупційних злочинів першої групи зазнають і додаткові 

факультативні об'єкти – охоронювані законом права та інтереси окремих 

громадян, державні чи громадські інтереси або інтереси юридичних осіб. 

До другої групи належать всі інші корупційні злочини, розосереджені по інших 

розділах Особливої частини КК. Такими можна вважати злочини, передбачені 

статтями 149, 189, 191, 201, 248, 303, 308, 312, 313, 320, 410, 423, 424 КК та інші 

[113, с. 35–36]. 

Можна наводити велику кількість наукових праць, в яких висвітлюються 

проблеми законодавчого визначення поняття «корупційні злочини (кримінальні 

корупційні правопорушення)». Проте відзначимо підхід, що запропоновано 

В. М. Трепаком. Цей науковець окрім корупційних пропонує виокремлювати 

злочини, пов’язані з корупцією. Зокрема він зазначає, що з урахуванням 

визначення поняття «правопорушення, пов’язані з корупцією, дозволить більш 

концентровано задіювати доступні кримінологічні методи щодо протидії, 

зокрема і запобігання, корупційній злочинності, більш чітко визначати 

пріоритети наукових досліджень цього напряму [235, с. 55].  

Відштовхуючись від поглядів В. М. Трепака, а також ураховуючи ст. 1 

Закону «Про запобігання корупції», в якій закріплено дефініцію поняття 

«правопорушення, пов’язане з корупцією» (діяння, що не містить ознак 

корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та 

обмеження, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, за яке 
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законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або 

цивільно-правову відповідальність) [235], вважаємо за доцільне виокремлювати 

кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією, а також, відповідно, 

підкуп, пов'язаний з корупцією. На нашу думку, до такого виду кримінальних 

правопорушень належить провокація підкупу (ст. 370 КК). У наших попередніх 

працях провокація підкупу (ст. 370 КК) було віднесено до поняття 

корупційного підкупу [127, с. 282]. Проте подальше дослідження проблеми 

корупційного підкупу дозволило скоригувати свою точку зору, про що 

йтиметься нижче. 

Наша пропозиція ґрунтується на тому, що склад кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 370 КК, містить спільні ознаки 

з корупційним підкупом, такі як безпосередній об’єкт та предмет, суспільно 

небезпечні діяння. Так, науковці відзначають, що  провокація підкупу посягає 

на той же порядок суспільних відносин, що і корупційний підкуп загалом; 

предметом провокації підкупу, як і корупційного підкупу, є неправомірною 

вигодою, а об'єктивна сторона цього складу злочину характеризується такою 

обов'язковою ознакою, як діяння, що полягає в підбурюванні особи до такого: 

а) пропонування, обіцянки чи надання неправомірної вигоди або б) прийняття 

пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди [241, с. 67]. Вказані ознаки 

складу характерні для кримінальних корупційних правопорушень, що 

полягають у підкупі. Так, О. В. Ус відзначає, що провокація підкупу є 

спеціальним видом підбурювання до злочину. Саме тому діяння провокатора 

підкупу має відповідати ознакам діяння підбурювача до злочину (ч. 4 ст. 27 

КК). Крім того, для провокації підкупу необхідно встановити використання 

суб'єктом (службова особа як публічного, так і приватного права) при вчиненні 

діяння свого службового становища або службових повноважень [241, с. 69]. 

Водночас провокація підкупу, як правопорушення, пов’язані з корупцією, 

не містять ознак корупції, а тому становить такий вид підкупу, як підкуп, 

пов'язаний з корупцією. 
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Таким чином, підкуп з урахуванням того, чи містять діяння особи ознаки 

корупції може бути таких видів: корупційний підкуп; некорупційний 

(загальнокримінальний) підкуп; підкуп, пов'язаний з корупцією. 

Розглядаючи далі проблему видів підкупу, зауважимо, що В. В. Комар 

здійснює також класифікацію корупційного підкупу з урахуванням характеру 

дій суб’єкта підкупу виокремлює загальний та спеціальний корупційний 

підкуп. При цьому загальний корупційний підкуп з урахуванням характеру дій 

суб’єкта підкупу може бути вимушеним (коли пропозиція, обіцянка або 

надання неправомірної вигоди викликані її проханням або вимаганням) та 

добровільним (коли вигода пропонується, обіцяється або надається суб’єктом 

з його власної ініціативи), а спеціальний – пасивним (коли спеціальний суб’єкт 

приймає пропозицію, обіцянку або одержує неправомірну вигоду, не 

проявляючи при цьому власної ініціативи) та активний (коли ініціатором 

підкупу виступає саме спеціальний суб’єкт, намагаючись отримати 

неправомірну вигоду шляхом її прохання чи вимагання). На думку цієї вченої, 

ця класифікація може бути покладена в основу диференціації кримінальної 

відповідальності за корупційний підкуп (ст. 354, ст. ст. 368-369
2
 КК), оскільки 

очевидно, що найменш небезпечним є вимушений підкуп, а найбільш 

небезпечним – активний [85, с. 128–128]. 

Наведена класифікація заслуговує на увагу та сприяє подальшому 

дослідженню поняття підкупу, але не є беззаперечною. Обраний науковицею 

спосіб класифікації, за якого фактично використовуються два класифікаційні 

критерії, на нашу думку, не сприяє чіткості під час виокремлення видів 

корупційного підкупу. Крім того, навряд чи можна говорити про тотожність 

таких понять як предмет «предмет «купівлі-продажу» при підкупі, як зазначає 

авторка, та предмет корупційного підкупу, як ознака складу відповідних 

кримінальних правопорушень. Така термінологічна плутанина може віддалити 

правників від сутнісного розуміння поняття корупційного підкупу. Окрім того, 

В. В. Комар не віднесла до жодного з видів корупційного підкупу склад 
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кримінального правопорушення, передбачений ст. 369
3
 «Протиправний вплив 

на результати офіційних спортивних змагань» КК. Як зазначалося вище, 

вказаний склад належить до кримінальних корупційних. 

В. В. Комар також виокремлює такі види підкупу, як «підкуп-

підбурювання (ч. 4 ст. 27, ст. 370, ст. 386), підкуп-перешкоджання (ст. 304, 

ст. 315, ст. 323, ст. 324, ст.  369
3
, ст. 386) та підкуп-правопорушення (ст. 160, 

ст. ст. 354, 368, 368
3
 , 368

4
 , 369, 369

2
 ). У перших двох випадках підкуп 

виступає способом вчинення відповідного діяння, а у третьому – як самостійне 

кримінальне правопорушення» [85, c. 118–119]. Проте, на нашу думку, і такий 

поділ не є повною мірою вдалим, оскільки надзвичайно складно один і той же 

підкуп віднести до котрогось з вказаних вище видів. Вочевидь і сама авторка 

вагається у цьому, оскільки, наприклад, склад правопорушення, передбаченого 

ст. 386 КК, вона відносить як до підкупу-підбурювання та до підкупу-

перешкоджання. Проте, як відомо, це істотна вада будь-яких класифікацій, 

за якої одне і те ж саме явище можна відносити до різних видів, що 

виокремлюються за одним і тим же класифікаційним критерієм. 

Корупційний підкуп у кримінально-правовій літературі також поділяється 

на активний, коли протиправні дії суб’єкта кримінального правопорушення 

полягають у пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди, 

та пасивний підкуп, який полягає у прийнятті пропозиції, обіцянки або 

одержанні такої вигоди, хоча подекуди така класифікація використовується і 

при характеристиці загальнокримінального підкупу, адресат якого визнається 

його суб’єктом. Відповідно й суб’єкт активного підкупу – загальний, 

а пасивного – спеціальний [145, с. 907, 914]. О. Медвецька, розглядаючи 

поняття, ознаки та види корупційних злочинів, їх особливості відповідно до 

актів міжнародного законодавства вказує, що відповідно до положень 

Конвенції ООН проти корупції до ознак корупційних злочинів, відповідно до 

положень Конвенції віднесено вчинення таких неправомірних дій: пасивних 

(використання публічною посадовою особою своїх службових обов’язків) та 
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активних (надання такій особі неправомірної переваги іншою особою задля 

досягнення неправомірних цілей; дії, що супроводжують згадані корупційні 

діяння). Такий же поділ корупційних злочинів, на думку цієї дослідниці, 

здійснюється і в інших міжнародних документах, а саме у Конвенції ЄС про 

боротьбу з корупцією серед посадових осіб Європейських співтовариств або 

посадових осіб держав – членів ЄС 1997 р., Міжамериканській конвенції щодо 

боротьби з корупцією [121, с. 44-47]. 

В. П. Кушпіт залежно від ступеня активності суб’єкта підкупу 

виокремлює «два види підкупу службової особи юридичної особи публічного 

права: 1) активний підкуп (пропозиція, обіцянка неправомірної вигоди, 

прохання надати неправомірну вигоду, надання неправомірну вигоду); 

2) пасивний підкуп (прийняття пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди, 

одержання неправомірної вигоди)» [114, с. 266]. 

Виокремлення активного та пасивного підкупу вважає важливим 

Ю. О. Чернега з огляду, насамперед, на наявність такого поділу підкупу 

у міжнародно-правових документах, які стали основою реформування 

національного антикорупційного законодавства [261, с. 128–129]. Проте окремі 

науковці, навпаки, не погоджуються з вказаним підходом. Наприклад, 

В. В. Комар вважає, що поділ підкупу на пасивний та активний не враховує 

останніх змін чинного кримінального законодавства України, відповідно до 

яких поряд з пропозицією, обіцянкою та наданням неправомірної вигоди 

з’явилося й прохання її надати, яке полягає у зверненні спеціального суб’єкта 

до того, хто потенційно здатний надати таку вигоду, із клопотанням про її 

надання (ч. 1 ст. 368
3
, ч. 1 ст. 368

4
). Щоправда, законодавець до кінця так і не 

визначився з кримінально-правовою природою прохання надати неправомірну 

вигоду, одночасно розглядаючи його і як складову пасивного підкупу (ч. 3 

ст. 354, ч. 1 ст. 368). Як різновид злочинних дій, які утворюють пасивний 

підкуп, подекуди розглядається і пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за 

надання неправомірної вигоди (ч. 1 ст.  369
2
 КК). Виходячи з цього, доволі 
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нелогічним виглядає звинувачення в активності суб’єкта, який пропонує, обіцяє 

або надає неправомірну вигоду у зв’язку з її проханням або вимаганням. Але, 

з іншого боку, не менш нелогічним є й порозуміння дій спеціального суб’єкта 

як пасивних, коли саме він ініціює пропозицію, обіцянку або надання 

неправомірної вигоди шляхом її прохання або вимагання» [85, с. 125]. На думку 

З. А. Загиней, узагальнюючий термін «підкуп» охоплює дії лише того, хто 

запропонував або надав неправомірну вигоду [53, с. 74–75]. Схожа точка зору 

підтримується Я. В. Ризак, яка відзначає неузгодженість між змістом і назвою 

ст. 368
3
 КК, оскільки, на її думку, «поняття «підкуп», яке використовується 

в назві цієї статті, позначає лише дії особи, яка пропонує, обіцяє або надає 

неправомірну вигоду». Ця дослідниця, наводячи приклад кримінального 

законодавства окремих зарубіжних країн (Австрії, Данії, Нідерландів, Норвегії, 

ФРН і Швеції), в якому «підкуп, утворюючи склад окремого злочинного 

посягання на виборчі права, охоплює поведінку і того, хто здійснює підкуп 

виборця, і того, хто продає свій голос», відзначає, що з урахуванням етимології 

слова «підкуп» в українській мові «поняттям підкупу не охоплюється так 

званий пасивний підкуп, інакше кажучи, заборонена поведінка одержувача 

неправомірної вигоди» [213, с. 91–92].  

Вважаємо більш обґрунтованим перший підхід, відповідно до якого 

з урахуванням ролі суб’єкта кримінального правопорушення підкуп можна 

поділити на активний та пасивний. Доповнюючи наукову позицію 

Ю. О. Чернеги та інших учених, відзначимо, що попри, на перший погляд, 

нелогічність вказаного поділу у зв’язку зі значенням слова «підкуп» 

в українській мові, яка передбачає виключно активність суб’єкта, а не його 

пасивну поведінку, вважаємо, що законодавець може відступити від 

загальновживаного значення слова, враховуючи нормативну потребу для цього. 

Така нормативна потреба, на наше переконання, окрім наявності поділу 

на пасивний та активний у міжнародних конвенціях проти корупції, 

обґрунтовується ще й національним стандартом поняття підкуп та 
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 икористанням вказаного терміну саме на позначення його активної та пасивної 

форм. Йдеться, наприклад, про ст. 368
4
 КК, в якій об’єднані активна та пасивна 

форми. Водночас підтримуємо підхід, відповідно до якого законодавець не 

визначився з приводу належності прохання надати неправомірної вигоди 

до активного чи до пасивного підкупу, оскільки в одних випадках законодавець 

передбачив таке діяння серед форм пасивного підкупу (ч. 3 ст. 354, ст. 368 КК), 

а в інших – серед форм активного  підкупу (статті 368
3
, 368

4
 КК).  

Також належність у двох вказаних статтях прохання надати неправомірну 

вигоду до пасивного підкупу передбачає, що підкуп не є пасивним у чистому 

вигляді. Адже прохання надати неправомірну вигоду з точки зору прагматики є 

мовленнєвим спонукальним актом, спрямованим на те, щоб схилити адресата 

до вчинення певної дії, яка перебуває у полі інтересів мовця. При цьому 

виконавець прохання може вільно обирати, чи буде він її виконувати. Власне за 

ознакою свободи вибору прохання, на відміну, наприклад, від наказу, належить 

до некатегоричних спонукальних мовленнєвих актів (реквестивів), для яких є 

характерною бенефактивність дії для мовця [115, с. 212; 1, с. 45–46; 166, с. 131]. 

Водночас саме прохання у прагматиці має свої емотивні значення, що 

передбачає різну ступінь її інтенсивності та різний ступінь впливу на адресата 

[68, с. 17–20]. Власне такий вплив на адресата, на відміну, наприклад, від 

прийняття обіцянки неправомірної вигоди, є активним, спонукаючим 

висловлюванням, залишаючи при цьому свободу вибору в адресата. 

Поділ підкупу на активний та пасивний підтримується і судовою 

практикою. В окремих судових рішеннях (навіть тих, що постановляються 

вищою судовою інстанцією, ВС) міститься згадка про вказані види підкупу 

(наприклад, постанова ВС від 20.05.2020 у справі № 295/1399/18) [178]. 

Ураховуючи викладене вище, вважаємо, що активним підкупом 

охоплюється вчинення таких дій, як пропозиція, обіцянка, а також надання 

неправомірної вигоди, а до пасивного – прохання надати неправомірну вигоду, 

прийняття пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди та одержання 
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неправомірної вигоди. Водночас, як вбачається з наведеного переліку дій, що 

утворюють пасивний підкуп, далеко не завжди можна виокремити пасивний 

підкуп у чистому вигляді. Йдеться про таку дію, як прохання надати 

неправомірну вигоду. Адже прохання, ураховуючи значення вказаного слова в 

українській мові, означає «ввічливе звертання до кого-небудь з метою 

домогтися чогось, спонукати кого-небудь зробити, виконати щось; просьба» 

[210] та передбачає, власне, активну поведінку відповідного пасивного 

суб’єкта.  

Окрім цього, на нашу думку, з урахуванням філософського значення 

слова «форма» як способу зовнішнього прояву змісту, а також способу зв’язку 

елементів змісту, можна дійти висновку, що про сукупність дій, які утворюють 

активний та пасивний види підкупу, можна говорити у контексті й 

виокремлення відповідних форм підкупу. Адже активність чи пасивність 

суб’єктів підкупу, які взаємодіють між собою, є власне способом зовнішнього 

прояву тієї протиправної моделі поведінки, що власне й утворює підкуп. 

Ю. О. Чернега за аналогією з видами хабарів виокремлює за часом 

давання неправомірної вигоди вигоду-підкуп та вигоду-подяку, обґрунтовуючи, 

що кожен з цих видів є кримінально-караним. Окрім того, цей науковець за 

способом вручення виокремлює явну неправомірну вигоду та завуальовану 

(замасковану), за законністю дій, які просять зробити: вигоду-мздоїмство як 

винагороду за правомірну поведінку та вигоду-лихоїмство як винагороду за 

незаконні діяння [261, с. 128–130]. Проте, на наш погляд, виокремлення 

вказаних видів підкупу залежить від конкретних обставин кримінального 

провадження та не випливає безпосередньо з законодавчих конструкцій тих 

норм, в яких використовується термін «підкуп». 

Окрім того, Ю. О. Чернега виокремлює та характеризує також види 

пасивного підкупу залежно від виду спеціального суб’єкта, а саме підкуп 

виборця або учасника референдуму; підкуп працівника підприємства, установи 

чи організації; підкуп службової особи; підкуп службової особи юридичної 
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особи приватного права; підкуп особи, яка надає публічні послуги; підкуп 

особи, яка має можливості впливу на державну службову особу; підкуп особи, 

які мають можливість впливати на результати спортивних змагань; підкуп 

потерпілого; підкуп свідка; підкуп експерта у судовому провадженні [261, 

с. 143–145]. На наш погляд, виокремлення видів підкупу саме у такому вигляді 

не є науково обґрунтованим, оскільки не враховує того, що вказані види можна 

об’єднати між собою та залежить від нинішньої нормативної ситуації стосовно 

криміналізації підкупу. 

Вважаємо, що види підкупу залежно від суб’єкта кримінальних 

правопорушень виокремлювати недоцільно. Оскільки з урахуванням поділу 

корупційного підкупу на активний та пасивний буде відповідні підвиди можуть 

бути виокремлені лише стосовно пасивного підкупу, адже суб’єкт активного 

підкупу – загальний.  

Водночас вважаємо за доцільне виокремити види підкупу (корупційного 

та некорупційного) залежно від сфери, в якій вчиняються відповідні 

протиправні діяння. Так, корупційний підкуп може бути підкупом у публічній 

сфері (статті 368, 369), підкупом у приватній сфері (ст. 368
3
), підкупом у сфері 

спорту (ст. 369
3
), підкупом незалежно від сфери (ст. 354). Некорупційний 

підкуп – підкупом у сфері проведення виборів та референдуму (ст. 160) 

та підкупом у сфері правосуддя (ст. 386). Вказаний поділ стосується виключно 

тих видів підкупу, які виступають самостійним суспільно небезпечним діянням 

та не є латентними ознаками складів відповідних кримінальних 

правопорушень. 

Ураховуючи потреби нашої дисертації, а також на підставі виявлених 

випадків використання підкупу у законодавчих конструкціях КК (підрозділ 1.1 

праці), вважаємо за доцільне також виокремлювати залежно від способу 

текстуального відображення підкупу у законодавчих конструкціях статей КК: 

підкуп як явний елемент законодавчих конструкція статей КК, коли він 

виражений у формі терміна, цифри або вказівки на частину дій, що 
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охоплюються вказаним поняттям) та підкуп як латентний елемент 

законодавчих конструкцій статей КК, коли він текстуально не виражений, 

проте випливає з правової природи відповідного кримінального 

правопорушення, що може належати до спеціальних видів підбурювання (більш 

детально – у підрозділі 2.3). 

Підкуп у законодавчих конструкціях статей КК може бути повним 

та частковим (умовні назви). Про повний підкуп йдеться тоді, коли у статтях 

КК передбачено кримінальну відповідальність як за активну, так і за пасивну 

його форми. Йдеться у першу чергу про всі види корупційного підкупу, 

за якого криміналізовано як поведінку активного суб’єкта, який пропонує, 

обіцяє та надає неправомірну вигоду, так і пасивного суб’єкта, який приймає 

пропозицію, обіцянку чи одержує таку вигоду. Водночас у статтях КК 

передбачено й частковий підкуп, який у законодавчих конструкціях статей має 

виключно активну форму. Мається на увазі, наприклад, підкуп як ознака 

підбурювання до вчинення кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 27) або як 

спосіб перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, 

примушування їх до відмови від давання показань чи висновку (ст. 386). 

Отже, підсумовуючи викладене, вважаємо за доцільне виокремлювати 

наступні види підкупу: 

1. Підкуп залежно від того, в якій частині КК він передбачений як 

елемент законодавчих конструкцій: 1) підкуп як елемент законодавчих 

конструкцій статей Загальної частини КК; 2) підкуп як елемент законодавчих 

конструкцій Особливої частини КК. 

2. Залежно від способу текстуального відображення підкупу 

у законодавчих конструкціях статей КК: а) підкуп як наявний елемент 

законодавчих конструкція статей (у формі терміна, цифри або вказівки на 

частину дій, що охоплюються вказаним поняттям); б) підкуп як латентний 

елемент законодавчих конструкцій статей, коли він текстуально не виражений, 
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проте випливає з правової природи відповідного кримінального 

правопорушення, що може належати до спеціальних видів підбурювання. 

3. Залежно від наявності ознак корупції у діяння суб’єкта: а) корупційний 

підкуп; б) некорупційний (загальнокримінальний) підкуп; в) підкуп, пов'язаний 

з корупцією. 

4. Залежно від ролі суб’єкта підкупу: а) активний підкуп та б) пасивний 

підкуп. 

5. Залежно від сфери, в якій вчиняються відповідні протиправні діяння: 

а) корупційний підкуп у публічній сфері; б) корупційний підкуп у приватній 

сфері; в) корупційний підкуп у сфері здійснення професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг; г) корупційний підкуп у сфері спорту; 

д) корупційний підкуп незалежно від сфери; е) некорупційний у сфері 

проведення виборів та референдуму; є) некорупційний підкуп у сфері 

правосуддя.  

6. Залежно від описання об’єктивної сторони підкупу у статтях Особливої 

частини КК: а) повний підкуп та б) частковий підкуп. 

Окрім виокремлення видів підкупу у кримінальному праві України 

звернемо увагу й на тому, що слід власне розуміти під підкупом як поняттям, 

що позначає відповідне явище.  

На думку В. В. Комар, «підкуп – це схилення іншої особи до вчинення 

передбаченого КК кримінального правопорушення або схиляння її до 

поведінки, яка таким правопорушенням не визнається, шляхом пропозиції чи 

надання матеріальних та інших майнових вигід або позбавлення матеріальних 

витрат, а також пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди з метою 

схилити іншу особу до протиправного використання наданих їй повноважень 

чи пов’язаних з ними можливостей або прийняття пропозиції, обіцянки, 

одержання неправомірної вигоди, її прохання або вимагання особою за 

протиправне використання своїх повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей» [85, с. 62]. 
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Ю. А. Чернега вважає, що поняття «підкуп» прийшло на заміну поняттю 

«хабарництво», однак стверджує, що ці поняття не тотожні, оскільки перше 

з них є значно ширшим, ніж поняття «хабарництво» та виступає відносно 

останнього родовим. Цей науковець виокремив наступні ознаки підкупу як 

родового поняття: «1) взаємозв’язок активної та пасивної форми підкупу 

породжує «необхідну співучасть» та зобов’язує державу передбачити підстави 

для притягнення до кримінальної відповідальності і того, хто надає 

неправомірну вигоду, і того, хто її одержує; 2) тотожність предмету пропозиції, 

обіцянки чи передачі при активному та пасивному підкупі – того, що 

пропонується, обіцяється, надається або одержується учасниками події підкупу; 

3) підкуп – це завжди передавання неправомірної вигоди за щось, 

обумовленість надання вигоди можливостями спеціального статусу суб’єкта 

пасивного підкупу». І як підсумок Ю. А. Чернега пропонує під підкупом 

розуміти «кримінально-протиправна угоду, а саме сукупність взаємопов’язаних 

актів суспільно небезпечної поведінки активного та пасивного характеру яка 

полягає у пропозиції, обіцянці чи передаванні неправомірної вигоди з однієї 

сторони та прийняття такої пропозиції, обіцянки або одержання її з іншої, за 

виконання однією з осіб певної поведінки, що обумовлена можливостями її 

спеціального статусу [261, с. 82]. 

В. Я  Цитряк, здійснивши кримінологічне дослідження підкупу у сфері 

публічної службової діяльності, наділяє його наступними ознаками: 

«1) домовленість (угода), учасником якої виступатиме, з одного боку, 

спеціальний суб’єкт – службова особа публічної сфери, з іншого – будь-який 

інший (загальний) суб’єкт, зацікавлений у здійсненні діяння першого, 

визначеного умовою даної угоди; 2) домовленість має завідомо незаконний 

характер для обох сторін; 3) дія, яка виконується, може бути як незаконного, 

так і законного характеру; 4) домовленість має взаємовигідний характер, а тому 

виражена в обопільній зацікавленості безвідносно до ініціативи якоїсь зі сторін; 

5) предмет підкупу може мати як матеріальний, так і нематеріальний характер, 
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– грошові кошти, майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи; 

6) угода має добровільний характер, при якому зобов’язанню службової особи 

публічної сфери вчинити (утриматися від учинення) яку-небудь дію відповідає 

зобов’язання заінтересованої особи надати певні матеріальні цінності, переваги, 

пільги, послуги, нематеріальні активи і навпаки» [259, с. 8]. 

Як вважає З. А. Загиней, підкуп є видовою юридичною конструкцією. 

Обстоюючи погляди, відповідно до яких підкуп слід розуміти виключно 

як активну поведінку суб’єкта кримінального правопорушення, ця авторка 

відзначає, що «підкупом у кримінальному праві мають визнаватися обіцянка 

надати неправомірної вигоди або її надання за вчинення чи невчинення будь-

яких дій в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або 

в інтересах третьої особи» [55, с. 102–103]. Як було зазначено на початку цього 

підрозділу роботи, схоже визначення поняття підкупу запропоновано у п. 35 

ч. 2 ст. 1.3.1. «Значення основних термінів Кримінального кодексу України» 

проєкту КК. 

У наших попередніх наукових працях визначалося поняття корупційного 

підкупу, під яким було запропоновано розуміти «передбачені законом про 

кримінальну відповідальність корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні 

правопорушення, які вчиняються шляхом пропозиції чи обіцянка надання 

неправомірної вигоди, шляхом надання такої вигоди, її прохання, а також 

шляхом прийняття пропозиції чи обіцянки надати таку вигоду чи шляхом її 

безпосереднього одержання» [127, с. 283]. Проте це визначення з урахуванням 

наступних розвідок ми вдосконалимо у цій праці. 

Будь-яка дефініція поняття – це сукупність його істотних ознак. Тому нам 

найбільше імпонує підхід В. Я  Цитряка, який виокремлює істотні ознаки 

поняття «підкуп» [259, с. 8] 

Насамперед, слушними вважаємо підходи тих науковців, які відносять 

поняття «підкуп» до родових та узагальнюючих. Адже воно об’єднує всі види 

підкупу, відповідальність за які передбачена у КК. На перший погляд, видові 
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поняття підкупу частково відрізняються за змістом. Особливо стосовно того, 

включає чи ні вказане поняття виключно активний підкуп, чи як активну, так 

і пасивну форми поведінки. Наприклад, підкуп як форма підбурювання 

до вчинення кримінального правопорушення передбачає виключно активний 

вид підкупу. Проте підкуп як явище завжди полісуб’єктне, оскільки передбачає 

протиправну взаємопов’язану поведінку щонайменше двох осіб, яку вчені 

називають «кримінально-протиправною угодою» (Ю. А. Чернега) [261, с. 82], 

«домовленістю (угодою), учасником якої виступатиме, з одного боку, 

спеціальний суб’єкт – службова особа публічної сфери, з іншого – будь-який 

інший (загальний) суб’єкт, зацікавлений у здійсненні діяння першого, 

визначеного умовою даної угоди» (В. Я  Цитряк) [259, с. 8].  

Вважаємо більш коректною саме друге формулювання цієї ознаки 

підкупу, оскільки його характеристика як угоди зміщує акценти 

з протиправного у правомірне правове поле, оскільки термін «угода» 

асоціюється з правомірною поведінкою суб’єкта як формою реалізації свого 

правового статусу у межах цивільно-правових відносин. На наш погляд, 

найбільш точно підкуп можна описати з огляду на поняття змови, яке у цьому 

випадку є родовим та передбачає «таємну домовленість двох чи більше 

суб’єктів кримінального правопорушення про спільне вчинення 

правопорушення та досягнення загального суспільно небезпечного наслідку» 

[212, с. 12]. Відповідно й змова передбачає наявність двох взаємодіючих 

суб’єктів, учасників суспільних відносин стосовно підкупу. Водночас сама 

змова як ознака підкупу, на відміну від змови в інших статтях Особливої 

частини КК, може носити розірваний характер, коли, наприклад, службовій 

особі надається неправомірна вигода, від якої вона відмовляється. Тому 

вважаємо за доцільне вказати, що змова як ознака підкупу може бути як 

повною, так і розірваною, що фактично на кваліфікацію не впливає.  

Підкуп може становити собою розірвану змову, коли домовленість між 

активним та пасивним суб’єктами підкупу у класичному розумінні ще 
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не досягнута, однак активний суб’єкт здійснює всі дії, що спрямовані 

на досягнення такої домовленості з пасивним суб’єктом, вчиняючи одну 

з альтернативних дій, що становлять активний вид підкупу. 

Характеризуючи суб’єктний склад підкупу, можна помітити, що один 

із суб’єктів таких суспільних відносин є спеціальним. Зазвичай це особа, дії 

якої полягають у пасивному підкупі (наприклад, службова особа юридичної 

особи приватного права – ст. 368
3
 КК). Водночас спеціальними ознаками може 

характеризуватися й активний суб’єкт підкупу (наприклад, підбурювач). Як 

вдало зазначає В. Я  Цитряк, вказана домовленість має завідомо незаконний 

та взаємовигідний характер для обох сторін і виражена в обопільній 

зацікавленості безвідносно до ініціативи якоїсь зі сторін [259, с. 8]. Також 

погодимося з цим ученим у тому, що домовленість у разі підкупу має 

добровільний характер. Якщо такої добровільності немає, то відсутній і підкуп, 

а дії активного суб’єкта підкупу можуть оцінюватися як примушування 

до вчинення кримінального правопорушення, що є самостійним способом, 

відмінним від підкупу. 

Що стосується змісту самої домовленості між активним та пасивним 

суб’єктами підкупу, то слід відзначити, що він полягає у схилянні активним 

суб’єктом пасивного суб’єкта до вчинення як правомірних, так і протиправних 

дій. Окремі склади кримінальних правопорушень, що передбачають підкуп як 

суспільно небезпечне діяння вказують на це. Наприклад, згідно 

з формулюванням частин 1 та 3 ст. 354 КК неправомірна вигода обіцяється, 

пропонується чи надається за вчинення чи невчинення будь-яких дій 

з використанням становища, яке займає пасивний суб’єкт підкупу. 

Ще одна ознака підкупу обумовлена тим, що це протиправне явище є 

дихотомічним та передбачає поведінку двох суб’єктів, кожен з яких виконує дії, 

які утворюють або активний, або пасивний підкуп. При цьому вказана ознака 

має місце незалежно від того, чи має поведінка обох суб’єктів підкупу 

нормативне значення. Наприклад, у разі підкупу як способу підбурювання до 
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вчинення кримінального правопорушення нормативне значення має поведінка 

підбурювача, який власне надає неправомірну вигоду іншому співучаснику, 

якого він схиляє до вчинення кримінального правопорушення. Водночас 

поведінка пасивного суб’єкта підкупу, якого намагаються схилити до вчинення 

кримінального правопорушення нормативного значення немає, хоча 

враховується під час установлення того, чи були дії підбурювача вдалими та, 

відповідно, впливає на кримінально-правову оцінку підбурювача до вчинення 

кримінального правопорушення. 

Ураховуючи те, що підкуп є дихотомічним явищем, воно охоплює 

як активну, так і пасивну форми поведінки суб’єктів та включає наступні дії 

(у чинній редакції статей про підкуп): пропозицію, обіцянку, надання 

неправомірної вигоди (активний підкуп) та прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди, а також прохання надати неправомірну 

вигоду (пасивний підкуп).  

Таким чином, підкуп у законодавчих конструкціях статей КК слід 

характеризувати з урахуванням того, що відповідному поняттю притаманна 

сукупність істотних ознак, які визначають суть вказаного явища, а також на 

підставі виокремлення видів підкупу. 

Висновки до розділу 1 

Грунтовний теоретичний базис дослідження проблеми юридичних 

(законодавчих) конструкцій надав можливість виокремити такі засадничі 

положення, що використовувалися під час дослідження підкупу у законодавчих 

конструкціях корупційних кримінальних правопорушень: конструкції 

є моделлю певної частини порядку суспільних відносин, що охороняється 

кримінально-правовими нормами; основним призначенням конструкцій 

є пізнання змісту кримінального права України (ураховуючи предмет 

дисертації), що відбувається під час правотворчості, правотлумачення та 

правореалізації кримінально-правових норм. 
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Виокремлено способи формулювання підкупу у законодавчих 

конструкціях статей КК, до яких віднесено: 1) використання терміна «підкуп»; 

2) використання частини дій, що утворюють підкуп; 3) посилання на номери 

статей Особливої частини КК, в яких передбачається відповідальність за 

підкуп; 4) латентність підкупу у законодавчих конструкціях спеціальних видів 

підбурювання до вчинення кримінальних правопорушень. 

Установлено, що підкуп у ретороспективній проєкції використовувався 

для описання способу вчинення злочину (до 2001 р.), способу підбурювання 

(з 2001 р.), самостійного некорупційного діяння (з 2009 р.), корупційного 

діяння (з 2011 р.). Це зумовлює необхідність комплексного дослідження 

проблеми підкупу не лише у розрізі законодавчих конструкцій корупційних 

кримінальних правопорушень. Адже початково підкуп не пов’язувався 

законодавцем з корупційними злочинами. 

Проаналізовано міжнародні документи, в яких вживається термін 

«підкуп». Констатовано, що юридична конструкція підкупу широко 

використана у двох міжнародних документах: у Конвенції ОЕСР про боротьбу 

з підкупом посадових осіб іноземних держав при проведенні міжнародних 

ділових операцій та у Конвенції ООН проти корупції. На сьогодні у них 

відсутній єдиний підхід стосовно змісту поняття «підкуп». Водночас 

використання відповідного терміна у вказаних міжнародних документах 

дозволив запропонувати наступні засади його тлумачення у національному 

праві: підкуп може мати активну та пасивну форми; підкуп включає замах та 

співучасті на його вчинення. 

Розглядається розуміння законодавчих (юридичних) конструкцій у теорії 

права. Запропоновано класифікацію законодавчих конструкцій: залежно від 

виду кримінальних правопорушень: конструкції злочинів та кримінальних 

проступків; залежно від форми вираження: конструкції КК; доктринальні 

конструкції; конструкції адміністративних правопорушень, що підпадають під 

поняття «кримінальне обвинувачення», конструкції у правових висновках ВС). 
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Виокремлено види підкупу у кримінальному праві України. Залежно від 

того, в якій частині КК підкуп передбачений: підкуп як елемент законодавчих 

конструкцій статей Загальної та Особливої частин КК. Залежно від способу 

текстуального відображення підкупу: підкуп як наявний елемент законодавчих 

конструкцій (у формі терміна, цифри або вказівки на частину дій, що 

охоплюються вказаним поняттям); підкуп як латентний елемент законодавчих 

конструкцій статей. Залежно від наявності ознак корупції у діяння суб’єкта: 

корупційний, некорупційний (загальнокримінальний) підкуп та підкуп, 

пов’язаний з корупцією. Залежно від ролі суб’єкта підкупу: активний та 

пасивний підкуп. Залежно від сфери, в якій вчиняються відповідні протиправні 

діяння: корупційний підкуп у публічній сфері; корупційний підкуп у приватній 

сфері; корупційний підкуп у сфері здійснення професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг; корупційний підкуп у сфері спорту; 

корупційний підкуп незалежно від сфери; некорупційний у сфері проведення 

виборів та референдуму; некорупційний підкуп у сфері правосуддя. Залежно 

від описання підкупу у статтях Особливої частини КК: повний та частковий 

підкуп.  

Запропоновано відносити до корупційних кримінальних правопорушень 

склад злочину, передбачений у ст. 369
3
 «Протиправний вплив на результати 

офіційних спортивних змагань» КК. 

Виокремлено такі істотні ознаки підкупу: 1) предметом підкупу 

є неправомірна вигода; 2) сторонами підкупу є щонайменше дві особи 

(активний та пасивний суб’єкти), одна з яких характеризується спеціальними 

ознаками (зазвичай – це пасивний суб’єкт); 3) підкупу властива змова між 

кількома особами, яка є завідомо незаконною, взаємовигідною, добровільною 

та може бути як повною, так і «розірваною»; 4) зміст змови при підкупі                         

– схиляння активним суб’єктом пасивного суб’єкта до вчинення як 

правомірних, так і протиправних дій. 
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РОЗДІЛ 2  

ПІДКУП У ЗАКОНОДАВЧИХ КОНСТРУКЦІЯХ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ 

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

2.1 Підкуп як елемент законодавчої конструкції реального принципу 

чинності закону України про кримінальну відповідальність у просторі 

Як було зазначалося у підрозділі 1.1, у ч. 2 ст. 8 КК передбачено 

особливості реального принципу чинності кримінального закону України 

у просторі
1
. У ній вказано, що іноземці або особи без громадянства, що не 

проживають постійно в Україні
2
, також підлягають в Україні відповідальності 

згідно з цим Кодексом, якщо вони за межами України вчинили у співучасті із 

службовими особами, які є громадянами України, будь-яке кримінальне 

правопорушення, передбачене у статтях 369, 368
3
, 368

4
, 369 і 369

2
 цього 

Кодексу, або якщо вони пропонували, обіцяли, надали неправомірну вигоду 

таким службовим особам, або прийняли пропозицію, обіцянку неправомірної 

вигоди чи одержали від них таку вигоду. 

Поява ч. 2 ст. 8 КК відбулася у процесі поточної правотворчості та 

відбулося на підставі Закону № 1261-VII [186]. Вказаним Законом ст. 8 була 

доповнена частиною другою, що фактично залишилася у такій же редакції, що і 

на момент прийняття. У Пояснювальній записці до законопроєкту не 

наводяться мотиви вказаного законодавчого рішення, а тому зрозуміти намір 

законодавця можна виключно крізь призму загальної мети прийняття 

відповідних змін, а саме «виконання рекомендацій експертів Європейської 

Комісії (далі – ЄК) щодо удосконалення положень антикорупційного 

законодавства, наданих у рамках переговорів щодо лібералізації ЄС візового 

режиму для України» [180]. Стосовно відповідної норми Головне науково-

експертне управління Верховної Ради України висловило свої зауваження. Так, 

                                                           
1
 Для стислості викладу далі по тексту використовуватиметься словосполучення «реальний принцип» 

2
 Для стислості викладу далі по тексту використовуватиметься словосполучення «іноземці або особи без 

громадянства» 
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у висновку цього управління вказується, що «не виглядають доцільними 

положення законопроекту щодо поширення дії КК на корупційні злочини, 

вчинені за межами України іноземцями або особами без громадянства, які 

постійно не проживають на території України, у співучасті із службовими 

особами, які є громадянами України (зміни до статті 8 КК). Є очевидним, що 

у цих випадках юрисдикція стосовно відповідних діянь має належати тій 

державі, на території якої вони вчинені, і претензії України на те, щоб 

переслідувати за своїми законами громадян інших країн за злочини, вчинені на 

території цих країн, будуть сприйняті іншими державами так само, як і наша 

держава сприйняла б спроби інших держав карати за своїми законами наших 

громадян за злочини, вчинені на території України» [32]. Ставлення до 

вказаного зауваження висловимо згодом, після загальної характеристики 

законодавчої конструкції ч. 2 ст. 8 КК. 

Міжнародні документи у сфері боротьби з корупцією містять окремі 

норми про застосування юрисдикційних правил до злочинців, які вчинили, 

зокрема, підкуп. Так, згідно з «а» ст. 15 Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності 2000 р. кожна держава-учасниця 

застосовує свою юрисдикцію, якщо кримінальні правопорушення вчинено 

проти громадянина цієї держави-учасниці [88]. Як передбачено у ст. 42 

Конвенції ООН проти корупції, держава-учасниця може також встановити свою 

юрисдикцію щодо будь-якого такого кримінального правопорушення, коли 

кримінальні правопорушення вчинено проти громадянина цієї держави-

учасниці або кримінальне правопорушення вчинено проти цієї держави-

учасниці [87]. Згідно з ч. 1 ст. 17 Кримінальної конвенції про боротьбу 

з корупцією держави-учасниці повинні забезпечити поширення своєї 

юрисдикції на кримінальні правопорушення, передбачені статтями 2–14 цього 

договору, якщо: a) кримінальні правопорушення вчинено повністю або 

частково на території держави-учасниці; b) злочинець є її громадянином, 

посадовою особою чи членом одного із її національних представницьких 
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органів; c) кримінальні правопорушення вчинено за участі однієї із її посадових 

осіб чи одним із членів її національних представницьких органів або будь-якої 

особи, згаданої у статтях 9–11, яка водночас є її громадянином [101]. 

На думку В.І. Борисова, у ч. 2 ст. 8 КК реальний принцип 

«конкретизовано стосовно злочинів корупційної спрямованості» [144, с. 41]. 

К. П. Задоя обґрунтовує, що положення ч. 2 ст. 8 КК не можна ототожнювати 

з реальним принципом (ч. 1 ст. 8), насамперед, через те, що останній 

поширюється на «злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів 

України». А за змістом ч. 2 ст. 8 КК підлягають кримінальній відповідальності 

за відповідними положеннями КК іноземці та особи без громадянства за 

злочини, які можуть і не посягати на права і свободи громадян України або 

інтереси України. Наприклад, іноземець поза межами території України надає 

неправомірну вигоду громадянину України, що є службовою особою 

юридичної особи приватного права за законодавством іншої держави 

(посадовою особою міжнародної організації чи міжнародної судової установи). 

На думку цього науковця, як випливає з положень ч. 2 ст. 8 КК, Україна 

поширює свою юрисдикцію на більш широке коло злочинів, аніж того вимагає 

Конвенція, але при цьому законодавець вийшов за рамки реального принципу 

(принципу захисту) як в розумінні ч. 1 ст. 8 КК, так і в розумінні Конвенції, та 

de facto запровадив у кримінальне право України новий принцип чинності 

кримінального закону в просторі, який він пропонує умовно іменувати 

«антикорупційним» [58, с. 16]. 

Можемо погодитися з висловленим вище частково. Те, що К. П. Задоя не 

відносить підкуп у приватному секторі до посягань на інтереси держави, 

не відповідає дійсності. У підрозділі 3.1 роботи буде обґрунтовуватися ідея про 

те, що підкуп посягає на основи національної безпеки. Окрім того, «корупція як 

системне та комплексне явище може гарантувати бізнес-структурам отримання 

державного або муніципального замовлення, забезпечуючи стабільне джерело 

фінансування підприємницької діяльності (виграний тендер, участь в реалізації 
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певної програми або інвестиційного проекту). Корупція дає можливість 

навмисно створювати перешкоди для бізнесу, штучно обмежуючи його 

пропозицію та отримуючи при цьому значну вигоду. Така ситуація в 

економічній теорії визначається як формування монопольного прибутку, або 

монопольної ренти» [4, с. 22]. 

Законодавець окремих зарубіжних країн також передбачає схожу норму 

з тією, що вміщена у КК. Так, згідно з п. 12.2-1 ст. 12 КК Азербайджанської 

Республіки іноземці або особи без громадянства притягаються до кримінальної 

відповідальності за цим Кодексом, якщо вони вчинили корупційні злочини чи 

інші злочини проти інтересів служби поза межами Азербайджанської 

Республіки за участю громадян цієї Республіки, які є посадовими особами 

міжнародних організацій, членами міжнародних парламентських асамблей, 

посадовими особами та суддями міжнародних судів, та не були засуджені за 

цей злочин в іноземній державі [105]. 

Законодавець Естонської Республіки у ч. 2 § 7 КК цієї держави закріплює 

положення, що кримінальне законодавство Естонії застосовується до діяння, 

вчиненого іноземцем, який був затриманий в Естонії та який не виданий іншій 

державі, або така особа вчинила цей злочин за межами території Естонії, якщо 

таке діяння є кримінальним злочином відповідно до кримінального 

законодавства Естонії, а злочинець вчинив надання, одержання або організував 

прийняття чи надання хабара. Вказані зміни до КК Естонії набрали чинності 

15.07.2013 [106]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 5 КК Грузії іноземці та особи без громадянства, які 

вчинили злочин за кордоном, несуть кримінальну відповідальність згідно з цим 

Кодексом за умови, що діяння є тяжким або особливо тяжким злочином проти 

інтересів Грузії, або якщо кримінальна відповідальність за цей злочин 

передбачена за міжнародними договорами Грузії. У ч. 5 вказаної статті цього 

Кодексу передбачено, що іноземні громадяни та особи без громадянства, які 

вчинили за кордоном діяння, передбачене цим Кодексом, і які здійснюють 

https://www.legislationline.org/download/id/8305/file/Azerbaijan_Criminal_Code_am_2018_ru.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8305/file/Azerbaijan_Criminal_Code_am_2018_ru.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8244/file/Estonia_CC_am2019_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8244/file/Estonia_CC_am2019_en.pdf
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публічно-правові повноваження для Грузії несе кримінальну відповідальність 

за цим Кодексом за вчинення злочинів, передбачених статтями 221 

«Комерційний підкуп», 338 «Отримання хабара», 339 «Давання хабара» або 

339
1
 «Зловживання впливом» КК Грузії [3]. 

Проаналізувавши зміст частин 1 та 2 ст. 8 КК, відзначимо, що у ній 

передбачено одну норму, яка є інтегрованою у цих двох частинах. При цьому 

ч. 2 є конкретизуючою та доповвнюючою стосовно ч. 1 ст. 8 КК з огляду на 

таку властивість кримінально-правових норм, як «системність та 

нормативність, які розкриваються через єдність кримінально-правових норм, 

що характеризуються певною ієрархічністю та внутрішньою організованістю» 

[59, с. 23]. Співвідношення вказаних частин можна охарактеризувати так: це дві 

частини одного цілого – інтегрованої кримінально-правової норми, 

що закріплює суть реального принципу. Можна висунути гіпотезу про те, що 

частини 2 та 1 співвідносяться як спеціальна та загальна відповідно. Проте, 

на наш погляд, така гіпотеза спростовна, оскільки, як стверджується у теорії 

права, «спеціалізовані норми права є юридично цілісними та логічно 

завершеними, тобто кожна з них представляє собою логічно завершене та 

внутрішньо погоджене цілісне правило (положення), структурні елементи якого 

об’єднанні загальним смислом утворюють єдність, цілісність» [99, с. 99]. 

У випадку, що аналізується, у ч. 2 ст. 8 КК не передбачено окремої, логічно 

завершеної норми, оскільки лише цілісно (ч. 1 та ч. 2 вказаної статті) відповідні 

частини норми утворюють єдине синтетичне ціле, що характеризується всіма 

ознаками самостійної та логічно завершеної кримінально-правової норми. 

Таким чином, у частинах 1 та 2 ст. 8 КК передбачено одну інтегровану 

синтетичну кримінально-правову норму, що передбачає реальний принцип. 

Елементом законодавчої конструкції ч. 2 ст. 8 КК є такі: 1) суб’єкт –

 іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні; 

2) місце вчинення кримінального правопорушення – за межами України; 

3) предмет: а) вчинення вказаними особами у співучасті із службовими 
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особами, які є громадянами України, будь-якого кримінального 

правопорушення, передбаченого у статтях 368, 368
3
, 368

4
, 369 і 369

2
 цього 

Кодексу; б) пропозиція, обіцянка, надання ними неправомірної вигоди таким 

службовим особам; в) прийняття ними пропозиції, обіцянки ними 

неправомірної вигоди чи одержання від них такої вигоди. 

Предметом нашого дослідження охоплюється дослідження власне 

третього елемента законодавчої конструкції реального принципу. Проте для 

його розуміння коротко звернемо увагу й на інші елементи вказаної 

законодавчої конструкції. 

Насамперед, В. П. Кедик визначає реальний принцип як «право будь-якої 

держави реалізовувати свою екстериторіальну юрисдикцію стосовно іноземців 

або осіб без громадянства, які вчинили передбачені кримінальним законом цієї 

держави тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод її громадян або 

інтересів цієї держави». Ця дослідниця вказує, що «стосовно України реальний 

принцип чинності кримінального закону у просторі полягає в тому, що іноземці 

або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні і які за її 

межами вчинили передбачені КК тяжкі або особливо тяжкі злочини проти 

життєво важливих прав і свобод людини і громадянина України, інтересів 

суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також захист безпечних умов 

життєдіяльності і добробуту її громадян від реальних і потенційних загроз 

воєнного чи невоєнного характеру. Це є підставою для видачі в Україну осіб, 

які вчинили на території іншої держави передбачені КК тяжкі або особливо 

тяжкі злочини, що порушують права і свободи громадян України або інтереси 

України» [74, с. 10] 

Т. І. Ковальова відзначає, що «реальний принцип засновується на 

загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права, сутність яких 

проявляється в тому, що будь-яка держава має право карати злочинні діяння, 

які були вчинені іноземними громадянами або особами без громадянства, що 
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постійно не проживають в Україні, і за межами її території порушують її закони 

про кримінальну відповідальність – якщо ці діяння відносяться до тяжких або 

особливо тяжких злочинів проти прав і свобод громадян України або інтересів 

України. Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно 

в Україні, також підлягають в Україні відповідальності згідно з цим Кодексом, 

якщо вони за межами України вчинили у співучасті із службовими особами, які 

є громадянами України, будь-який із злочинів, передбачених у статтях 368, 

368
3
, 368

4
, 369, 369

2
 цього Кодексу, або якщо вони пропонували, обіцяли, 

надали неправомірну вигоду таким службовим особам, або прийняли 

пропозицію, обіцянку неправомірної вигоди чи одержали від них таку вигоду. 

Застосування реального принципу можливо лише за умови, якщо громадяни 

іноземної держави чи особи без громадянства, які не проживають постійно в 

Україні, не були засуджені в іноземній державі та притягнуті до кримінальної 

відповідальності на території України» [80, с. 161]. 

Визначаючи правову природу реального принципу, М. Г. Мельников 

вказує, що цей принцип по-інакшому називається принципом захисту та 

розширює можливості екстериторіального застосування КК з метою захисту 

інтересів тієї чи іншої держави та її громадян, оскільки держава має право 

притягнути до кримінальної відповідальності будь-яку особу незалежно від 

місця вчинення кримінального правопорушення, але за умови, що ця особа 

виявиться у сфері її юрисдикції» [122, с. 63]. 

Що стосується першого елементу законодавчої конструкції, викладеної у 

ч. 2 ст. 8 КК, то аналіз наукової літератури [143, с. 34; 142, с. 41; 80, с. 132–133; 

117, с. 122–126]., а також нормативно-правових актів України [202; 195; 182] 

дозволяють нам приєднатися до наукової позиції В.П. Кедик, яка вважає, що 

суб’єктами, на яких може бути поширений реальний принцип є: «іноземці                      

– особи, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами 

(підданими) іншої держави або держав (в тому числі, біпатриди, що не мають 

громадянства України, біженці-іноземці чи особи-іноземці, які потребують 
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додаткового або тимчасового захисту, які не перебували в України на момент 

вчинення кримінального правопорушення) і які не проживають постійно на 

території України; особи без громадянства – особи, яких жодна держава 

відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином (в тому числі, 

біженці без громадянства чи особи без громадянства, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту, які не перебували в України на момент 

вчинення кримінального правопорушення) і які не проживають постійно на 

території України» [74, с. 143–144].  

Загальновизнаною умовою застосування реального принципу є та 

обставина, що іноземці та особи без громадянства  не повинні бути 

засудженими за вчинений злочин в іноземній державі та притягуються до 

кримінальної відповідальності на території України за той самий злочин. Така 

умова передбачена у статтях 2, 9 КК. Проте формулювання ч. 1 ст. 9 КК містить 

недолік, що полягає у непоширенні реального принципу виключно на наявність 

обвинувального вироку суду, яким особа засуджується за вчинення 

кримінального правопорушення. Водночас, як вбачається з формулювання ч. 1 

ст. 9 КК, виправдувальний вирок стосовно особи братися до уваги не повинен. 

Тому вважаємо за доцільне змінити формулювання ч. 1 ст. 9 КК, вказавши, що 

«вирок суду іноземної держави може бути врахований, якщо громадянин 

України, іноземець або особа без громадянства були засуджені або виправдані 

за кримінальне правопорушення, вчинене за межами України, та знову вчинили 

кримінальне правопорушення на території України». 

Другим елементом законодавчої конструкції у ч. 2 ст. 8 КК є місце 

вчинення кримінального правопорушення, яким є скоєння його за межами 

території України. Як відзначає В. П. Кедик, «встановлення місця вчинення 

кримінального правопорушення, при його скоєнні за межами території України, 

виступає важливим критерієм для з’ясування, чи підпадає вчинене діяння під 

дію реального принципу» [74, с. 133]. 
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У теорії кримінального права України ґрунтовне дослідження місця 

вчинення злочину здійснено Т. В. Родіоновою. На її думку, «місце вчинення 

злочину – це передбачена диспозицією кримінально-правової норми ознака 

об’єктивної сторони складу злочину, яка характеризує певну територію (у тому 

числі й рухому територію), де суб’єкт під час перебування на ній вчинив 

передбачену кримінальним законом дію або бездіяльність» [214, с. 10]. 

Характеризуючи місце вчинення злочину у просторово-юрисдикційному 

(проуцесуальному) аспекті, Т. В. Родіонова проаналізувала феномен 

об’єктивної сторони складу дистанційних злочинів, що характеризуються 

настанням наслідку, віддаленого у просторі. При цьому проблема встановлення 

місця вчинення злочину, як вдало зазначає А. Тарбагаєв, зберегла актуальність 

для тих випадків, коли відповідне діяння вчиняється на території своєї держави, 

а злочинний результат настає за кордоном, або ж діяння вчиняється за межами 

своєї держави, а суспільно небезпечні наслідки спричиняються на її території 

[231, с. 44]. Т. В. Родіонова, проаналізувавши частини 2 і 3 доходить висновку, 

що «українській законодавець «сповідує» теорію єдності («теорія повсюдності» 

або «змішана теорія»), відповідно до якої місцем вчинення злочину може 

визнаватись як місце, де фактично здійснювався відповідний склад злочину, так 

і місце настання суспільно небезпечних наслідків, які фіксуються не за місцем 

вчинення злочинного діяння». Натомість, на думку авторки, більш 

обґрунтованим видається підхід, за якого місце вчинення злочину необхідно 

встановлювати з урахуванням часу його вчинення [214, с. 207–208]. Насправді, 

місце вчинення злочину з урахуванням специфіки об’єктивної сторони окремих 

складів злочинів має свою специфіку, оскільки може бути вчинено незалежно 

від кордонів держав та простягатися у просторі на території багатьох з них. 

Проте формальний аспект формулювання ч. 2 ст. 8 КК дозволяє стверджувати, 

що для застосування її положень слід керуватися також Законом «Про 

державний кордон України», в якому визначається поняття «територія 

України» [196]. 
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Переходячи до характеристики, останнього, третього елемента 

законодавчої конструкції, що вміщена у ч. 2 ст. 8 КК, та стосується предмета 

застосування реального принципу, відзначимо, що, за твердженнями науковців, 

на сьогодні існує три основні підходи до перерахування кола кримінальних 

правопорушень, на вчинення яких поширює свою дію реальний принцип 

чинності кримінального закону у просторі [257, с. 17], а саме наведення 

переліку таких правопорушень; рамкове закріплення (відсутність переліків з 

визначенням об’єкта кримінально-правової охорони); змішаний підхід 

(конкретний перелік об’єктів, посягання на які дозволяє застосувати реальний 

принцип) [117, с. 157]. 

Аналіз формулювання третього елемента законодавчої конструкції ч. 2 

ст. 8 КК дає підстави зробити кілька висновків.  

По-перше, третій елемент реального принципу, визначений у ч. 2 ст. 8 

КК, містить три альтернативні складові. Тому й вказаний принцип 

застосовується у випадку, коли у діяннях іноземця або особи без громадянства 

міститься одна з таких складових. 

По-друге, кожна зі складових, що відображає предмет реального 

принципу, стосується корупційного підкупу у цілому (кримінальне 

правопорушення, передбачене у статтях 368, 368
3
, 368

4
, 369, 369

2
 цього Кодексу 

– перша складова) або його частини (пропозиція, обіцянка, надання 

неправомірної вигоди – друга складова; прийняття пропозиції, обіцянки 

неправомірної вигоди чи одержання такої вигоди – третя складова). 

По-третє, предмет реального принципу, кожна його складова містить 

«національний елемент», а саме співучасть зі службовими особами, 

громадянами України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 

у статтях 368, 368
3
, 368

4
, 369, 369

2
 цього Кодексу (перша складова), наявність 

адресату корупційного підкупу – службової особи, громадянина України (друга 

складова), наявність адресанта корупційного підкупу – службової особи, 

громадянина України (друга складова). Вочевидь, саме цей «національний 
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елемент» використовувався законодавцем України для того, щоб обґрунтувати 

застосування реального принципу. 

По-четверте, перша складова предмета реального принципу 

характеризується тим, що: 

– кримінальні правопорушення, передбачені у статтях 368, 368
3
, 368

4
, 369 

і 369
2
 КК, повинні бути вчинені у співучасті; 

– співучасть є «змішаною» стосовно громадянства, оскільки хоча один зі 

співучасників має бути громадянином України, а інший/інші – іноземцем або 

особою без громадянства; 

– іноземець або особа без громадянства можуть виконувати будь-яку роль 

співучасника, а саме бути виконавцем (співвиконавцем), підбурювачем або 

пособником; 

– іноземець або особа без громадянства може вчиняти кримінальні 

правопорушення, передбачені у статтях 368, 368
3
, 368

4
, 369 і 369

2
 КК, у складі 

групи осіб, групи осіб за попередньою змовою, організованої групи або 

злочинної організації; 

– на одноосібне вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 

у статтях 368, 368
3
, 368

4
, 369 і 369

2
 КК, іноземцем або особою без громадянств, 

реальний принцип не поширюється (за винятком ситуацій, коли кримінальне 

правопорушення буде підпадати під критерії предмета реального принципу у ч. 

1 ст. 8 КК); 

– неправомірна вигода може бути запропонована, обіцяна, надана 

службовій особі, яка не є громадянином України (тобто є іноземцем або особою 

без громадянства). Окрім того, прийняття пропозиції, обіцянки неправомірної 

вигоди, а також одержання такої вигоди може відбутися від іноземця або особи 

без громадянства; 

По-п’яте, друга складова предмета реального принципу характеризується 

тим, що: 
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– законодавець передбачив поширення реального принципу на активний 

корупційний підкуп (пропозицію, обіцянку, надання неправомірної вигоди), 

якщо його адресатом є службові особи, які є громадянами України; 

– стосується виключно одноосібного вчинення активного корупційного 

підкупу іноземцем або особою без громадянства. 

По-шосте, третя складова предмета реального принципу 

характеризується тим, що: 

– законодавець передбачив поширення реального принципу на пасивний 

корупційний підкуп (прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання 

неправомірної вигоди), якщо його адресантом є службові особи, які є 

громадянами України; 

– стосується виключно одноосібного вчинення пасивного корупційного 

підкупу іноземцем або особою без громадянства; 

– не поширюється на такий компонент пасивного корупційного підкупу, 

як прохання надати неправомірну вигоду, що передбачений у статтях 368, 368
3
 

та 368
4
 КК.  

Таким чином, як вбачається з наведеного вище аналізу, викладення 

третьої складової реального принципу у ч. 2 ст. 8 КК містить ряд істотних 

недоліків, що спроможні негативно вплинути на його застосування. 

Реалізація реального принципу здійснюється у межах екстрадиції осіб, які 

вчинили правопорушення, що є його предметом. Адже до моменту появи на 

території України іноземця або особи без громадянства (повна юрисдикція 

держави), які вчинили підкуп за межами території України, притягнути їх до 

кримінальної відповідальності за національним КК фактично неможливим. 

Окрім того, співучасники підкупу на території іноземної держави можуть 

бути громадянами кількох держав. Як вдало вказує американський дослідник 

Джефрі Уотсон, запит до держави стосовно видачі особи може надійти від 

кількох держав, що прагнуть здійснити територіальну, персональну та реальну 

юрисдикцію. Як підкреслює цей науковець, держава віддасть перевагу тим 
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державам, які хочуть реалізувати територіальну та персональну юрисдикцію, на 

що вказують окремі міжнародні конвенції про екстрадицію [2]. Вважаємо, що 

видача осіб (іноземців або осіб без громадянства, що не проживають постійно в 

Україні) у разі вчинення підкупу за межами території України є вкрай 

утрудненим. 

На нашу думку, у КК варто відмовитися від казуїстичного способу 

викладення правових норм, надавши перевагу їх абстрактному формулюванню, 

який дозволив би охопити нею якнайбільше коло порядку суспільних відносин. 

Законодавець не повинен йти на догоду міжнародній спільноті та вигадувати 

щоразу нові статті КК. Тим більше у міжнародних конвенціях у сфері боротьби 

з корупцією не передбачено, що норма про юрисдикцію держав повинна 

формулюватися окремо з чіткою вказівкою на конкретні кримінальні 

правопорушення. Окрім того вчинення підкупу підпадає, на наш погляд, під 

дію ч. 1 ст. 8 КК. А тому вважаємо за доцільне ч. 2 ст. 8 КК вилучити.  

2.2 Підкуп як елемент законодавчих конструкцій статей про 

співучасть у вчиненні кримінального правопорушення 

Як було зазначено у підрозділі 1.1, підкуп у законодавчих конструкціях 

норм про співучасть у вчиненні кримінального правопорушення виражено 

двома способами. Окрім того, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 96
2
 КК спеціальній 

конфіскації підлягають гроші, цінності, інше майно, які призначалися 

(використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення 

кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення. Вказана 

підстава застосування спеціальної конфіскації майна, на наш погляд, стосується 

виключно ситуацій, коли обвинувачений виконував роль підбурювача шляхом 

підкупу іншого співучасника. 

У законодавчій конструкції підбурювача (ч. 4 ст. 27 КК) законодавець 

передбачив відкритий перелік способів підбурювання, оскільки перерахував 
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окремі з них (умовляння, підкуп, погроза, примус) і водночас вказав, що 

способи підбурювання можуть бути й іншими («іншим чином схилила іншого 

співучасника до вчинення кримінального правопорушення»). При цьому, як 

вбачається, підкуп прирівнюється до тих способів підбурювання, що 

безсумнівно вказують на вплив на свідомість особи, яку схиляють до вчинення 

кримінального правопорушення. Ураховуючи те, що законодавець на сьогодні 

передбачив приблизний перелік способів підбурювання до вчинення 

кримінального правопорушення, він підлягає обов’язковому встановленню під 

час кваліфікації дій особи навіть у випадку, коли діяння підбурювача було 

вчинено іншим способом, що не названий у ч. 5 ст. 27 КК. До такого ж 

висновку доходить ККС: «кваліфікуючи дії ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 27 і ч. 3 

ст. 369 КК і зазначаючи про те, що підбурювання до надання неправомірної 

вигоди службовій особі, яка займає відповідальне 

становище, ОСОБА_4 вчинено «шляхом схиляння», суд апеляційної інстанції 

всупереч вимогам п. 2 ч. 3 ст. 374 КПК не встановив способу вчинення 

підбурювання, тобто факту схиляння іншого співучасника до вчинення 

злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27 КК, умовлянням, підкупом, погрозою, 

примусом або іншим чином» [177]. Або: «судові рішення не містять жодних 

даних про те, яким чином (умовлянням, підкупом, погрозою, примусом чи 

іншим чином) ОСОБА_1 схилив ОСОБА_2 до вчинення кримінального 

правопорушення, якими саме діями він «сформував у ОСОБА_2 хибне 

уявлення», що лише за умови надання неправомірної вигоди можна зняти 

з обліку транспортний засіб» [172].  

О. В. Ус, розглядаючи підкуп як спосіб підбурювання, відносить його до 

переконання, що включається до більш широкого поняття психічного впливу 

[242, с. 96–97]. Г. П. Жаровська пише, що «переконання – досить поширені як 

способи підбурювання. До переконання, на нашу думку, слід віднести 

умовляння, прохання, підкуп та обіцянку вигоди. При цьому ця дослідниця 

зазначає. Що «терміном «підкуп» можна назвати будь-яке схилення до скоєння 
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злочину шляхом обіцяння матеріальної винагороди. Його не можна зводити 

суто до грошей чи власності. Суть підкупу в тому, що він використовується як 

засіб побудження в іншої особи рішучості вчинити злочин, щоб одержати 

таким шляхом матеріальну винагороду. Джерело користі не відіграє суттєвої 

ролі для кваліфікації дій підбурювача. Користь може бути і в самому факті 

вчинення. Тобто, це обіцянка вигоди – передача грошей чи майна, звільнення 

від матеріальних обов’язків, просування по службовій драбині, обіцянка 

вигідної угоди тощо, а саме добровільне зобов’язання підбурювача надати 

підбурюваному якісь блага в обмін на вчинення останнім злочину. При 

підбурюванні даного виду зберігається паритет інтересів обох сторін». Окрім 

того, вона відмежовує підкуп від обіцянки вигоди, під якою розуміє 

«добровільне зобов’язання підбурювача надати підбурюваному чи його 

близьким обумовлені блага в обмін на вчинення злочину. Як правило, при 

такому способі схилення зберігається паритет інтересів обох сторін» [49, 

c. 154–155]. А. П. Козлов писав, що всі способи підбурювання мають характер 

більш чи менш довготривалого впливу. При цьому за наявності одних із них 

особи схиляються до вчинення злочину досить швидко (наприклад при 

підкупі), а за наявності інших потрібен відносно більший термін впливу 

(наприклад, поради, прохання) [83, с. 136]. Ю. В. Абакумова розглядає підкуп 

як «надання або обіцянку надання особі матеріальної (надання грошей або 

майна, передача чи збереження прав на майно, звільнення від майнових 

зобов’язань) або іншої (допомога в працевлаштуванні, отриманні освіти, 

вирішення життєвих проблем, звільнення від кримінальної відповідальності 

тощо) вигоди у разі вчинення нею злочину. Крім того, підбурювач може 

впливати на виконавця не тільки шляхом передачі особі тих або інших 

матеріальних цінностей, але і шляхом обіцянки матеріальної вигоди від 

вчинення злочину. Вигода також може полягати і в самому вчиненні злочину 

(наприклад, позбутися непрацездатного члена родини; чоловіка, що регулярно 

бив дружину і т.п.). Якщо підкуп здійснюється у відношенні службової особи, 
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він здобуває форму хабара» [5, c. 141]. А. М. Кулик, відносячи підкуп до 

ненасильницьких способів підбурювання, розуміє під ним надання або обіцянка 

надання іншому співучасникові матеріальної або іншої корисливої вигоди за 

умови вчинення ним злочину [111, с. 103, 104]. Окремі науковці, розглядаючи 

проблему співучасті у вчиненні кримінального правопорушення, на проблемі 

підкупу як способу підбурювання, не зупиняються [153]. 

Дослідники підкупу у кримінальному праві України відносять 

відповідний спосіб підбурювання до загальнокримінального підкупу. Так, 

В. В. Комар вважає, що «підкуп як спосіб підбурювання полягає у пропозиції, 

обіцянці чи наданні особі, яку схиляють до вчинення злочину, матеріальної 

винагороди, послуг матеріального характеру або інших майнових вигід, у тому 

числі і звільнення від майнових витрат». Ця науковиця виокремлює 

темпоральні моменти підкупу як способу підбурювання. Початковим моментом 

таких дій є пропозиція матеріальної винагороди, спрямована на схилення 

співучасника на вчинення злочину, а моментом закінчення – прийняття такої 

пропозиції адресатом підкупу, що свідчить про виникнення в нього наміру 

вчинити бажаний для підбурювача злочин, тобто про «створення» 

підбурювачем особи, готової реалізувати його злочинний задум [85, с. 66]. 

На думку В. В. Комар, «протиправний вплив на свідомість іншої особи за 

допомогою підкупу може вчинятися або з метою схилення її до вчинення 

злочину, або з метою схиляння її до поведінки, яка не є кримінально-караною. 

У першому випадку, суспільну небезпеку впливу законодавець вбачає 

у схиленні адресата підкупу до вчинення злочину, а у другому – у самому факті 

такого впливу, незалежно від реакції на це з боку його адресата. Тому, 

виникнення в нього бажання (рішучості) вчинити дії, яких вимагає суб’єкт 

впливу, чи відсутність такого бажання значення не мають, оскільки вплив-

діяння визнається закінченим злочином вже на стадії готування» [85, с. 70]. Ця 

вчена обґрунтовано вважає, що «остаточна оцінка дій суб’єкта підкупу при 

підбурюванні до вчинення злочину залежить від поведінки адресата підкупу. 
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Якщо він приймає пропозицію суб’єкта підкупу – має місце підбурювання до 

готування злочину. Якщо ж після надання згоди адресат підкупу починає 

виконувати об’єктивну сторону відповідного діяння – наявне підбурювання до 

замаху на злочин, а якщо він повністю реалізує злочинний задум підбурювача – 

мова йде про підбурювання до закінченого злочину. Якщо ж пропозиція 

матеріальної винагороди адресатом підкупу була відхилена, дії підбурювача 

слід кваліфікувати як готування до злочину (у формі підшукування 

співучасників). У цьому випадку посилання на ч. 4 ст. 27 КК є 

необґрунтованим, оскільки співучасть не відбулася» [85, с. 68–69]. 

Ю. О. Чернега розуміє під підкупом «надання, пропозицію чи обіцянку надання 

особі матеріальної вигоди (надання грошей або майна, передача чи збереження 

прав на майно, звільнення від майнових зобов’язань) у разі вчинення нею 

злочину» [261, с. 38]. 

Таким чином, з наведених вище точок зору вбачається, що науковці 

наділяють підкуп як спосіб підбурювання наступними ознаками: 

1) з об’єктивної сторони полягає у наданні, пропозиції чи обіцянці надання 

матеріальної вигоди; 2) предметом підкупу є матеріальна вигода (винагорода) 

(гроші або майно, права на майно, звільнення від майнових зобов’язань 

та витрат, послуги матеріального характеру); 3) полягає у переконанні, 

у протиправному впливі на свідомість іншої особи; 4) є ненасильницьким. 

Характеризуючи вказані ознаки, відзначимо таке. З огляду на зміни 

законодавства України у частині розуміння підкупу та неправомірної вигоди, 

вважаємо, що підкуп як спосіб підбурювання може мати місце не лише 

у випадку отримання матеріальної вигоди особою, яку намагаються схилити 

до вчинення кримінального правопорушення, а й у різі, коли особа «зваблює» 

іншу особу вигодами немайнового характеру. Наприклад, під неправомірною 

вигодою, яке є елементом підкупу, як у КК, так і у Законі «Про запобігання 

корупції розуміються грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового 



101 
 

характеру, які пропонують, обіцяють, надають чи одержують без законних на 

те підстав [199]. Погодимося з Ю. В. Абакумовою, яка вважає, що підкуп як 

спосіб підбурювання може полягати у наданні або обіцянці надання особі 

іншої, нематеріальної, вигоди (допомоги в працевлаштуванні, отриманні освіти, 

вирішенні життєвих проблем, звільнення від кримінальної відповідальності 

тощо) [5, c. 141].  

Ще одна проблема, яка потребує з’ясування, стосується співвідношення 

підбурювання до вчинення кримінального правопорушення та такого діяння, 

що становить форму корупційного підкупу, як прохання надати неправомірну 

вигоду, що входить у законодавчу конструкцію пасивної (ч. 3 ст. 354, ч. 1 

ст. 368) чи активної (ч. 1 ст. 368
3
, ч.1 ст. 368

4
 КК) його форм. 

Як вказувалося вище, способи підбурювання названо у ч. 4 ст. 27 КК 

невичерпно, а тому ним може виступати не лише умовляння, підкуп, погроза, 

примус, а й інше схиляння співучасника до вчинення кримінального 

правопорушення. У теорії кримінального права України прохання належить до 

таких способів підбурювання, як переконання іншої особи вчинити 

кримінальне правопорушення [242, с. 123]. У цьому контексті судова практика 

стикається з труднощами під час кваліфікації дій особи, яка попросила надати 

неправомірну вигоду. 

Наприклад, за вироком Тальнівського районного суду Черкаської області 

від 20.09.2016 ОСОБА_1 визнано невинуватою у пред`явленому обвинуваченні 

за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК та виправдано, оскільки не доведено, що 

в її діянні є склад кримінального правопорушення [30]. Апеляційний суд 

Черкаської області ухвалою від 02.05.2019 вказаний вирок щодо ОСОБА_1 

залишив без зміни [249]. Згідно з вироком ОСОБА_1, головний спеціаліст 

мобілізаційного відділення військового комісаріату (далі – ВК), будучи 

впевненою в тому, що ОСОБА_2 є придатним до військової служби, у ході 

консультування щодо порядку постановки на облік у цьому комісаріаті через 

зміну місця проживання, переконуючи ОСОБА_2 в тому, що іншим шляхом 
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вирішити питання неможливо, підбурювала його до надання неправомірної 

вигоди військовому комісару ВК ОСОБА_3 за прийняття рішення про визнання 

непридатним ОСОБА_2 для служби в армії з внесенням відповідних відомостей 

до його військового квитка з метою уникнення мобілізації останнього до ЗСУ. 

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 під час особистої зустрічі 

висловила пропозицію про надання їй грошей у сумі 1000 дол. США для 

подальшої їх передачі ОСОБА_3 як неправомірної вигоди за вирішення 

вказаного вище питання. Проте її дії було задокументовано працівниками 

правоохоронних органів. ВС своєю постановою залишив без зміни вказані 

судові рішення, мотивуючи їх у тій частині, що нас цікавить, таким. Суд першої 

інстанції зробив цілком логічний висновок, що дії ОСОБА_1 за змістом не мали 

характеру підбурення ОСОБА_2 до висловлення пропозиції чи обіцянки 

надання неправомірної вигоди або до її фактичного надання, оскільки на час 

розмови з нею у ОСОБА_2 вже було сформоване бажання надати таку вигоду 

з метою уникнення служби й він свідомо за допомогою свого знайомого 

ОСОБА_4 шукав шляхи для його реалізації. Як зазначив у своїй постанові ВС, 

фактично сказані ОСОБА_7 у розмові з ОСОБА_2 слова зводяться до 

підтвердження нею факту можливості вирішення питання щодо уникнення 

ОСОБА_2 службовими особами установи, де вона працює, з деталізацією 

окремих аспектів цієї можливості. Тобто за своїм змістом її слова мали 

інформативний, а не спонукальний характер, що є обов`язковим для 

кваліфікації підбурення як виду співучасті, адже воно насамперед полягає 

у схилянні іншого співучасника до вчинення злочину [170]. 

Як вбачається, суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій визнали 

ОСОБА_1 невинуватою у вчиненні закінченого замаху на підбурювання 

до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне 

становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку 

вигоду, будь-якої дії з викорисанням наданого їй службового становища.  
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Водночас, на нашу думку, дії ОСОБА_1 можна було б оцінити 

як прохання надати неправомірну вигоду, оскільки, на відміну від підкупу 

як способу підбурювання, прохання надати неправомірну вигоду не повинно 

характеризуватися прямим спонуканням до вчинення кримінального 

правопорушення та призводити до «позитивного» результату – до його скоєння. 

Проте у судових рішеннях, що наводилися вище, відсутня чітка вказівка на те, 

чи прохала ОСОБА_1 надати їй неправомірну вигоду для передачі іншій 

службовій особі. Якщо такі факти встановлені були б, то дії ОСОБА_1 можна 

було б кваліфікувати за ч. 1 ст. 368 КК як прохання надати неправомірну 

вигоду для третьої особи (іншої службової особи за вчинення чи невчинення 

такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає 

неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії 

з використанням наданої їй влади чи службового становища).  

Отже, на відміну від підбурювання, прохання надати неправомірну 

вигоду як одна з альтернативних дій пасивного підкупу не повинно 

характеризуватися успішним та мотивуючим спонуканням до надання 

неправомірної вигоди. Прохання надати неправомірну вигоду, на наш погляд, 

має місце незалежно від того, чи мав намір активний корупціонер її надати ще 

до моменту висловлення такого прохання з боку пасивного корупціонера. 

Водночас предмет підкупу не можна обмежувати виключно 

неправомірною вигодою у розумінні антикорупційного законодавства України. 

Вважаємо, що підкуп також може бути вчинений у разі пропозиції, обіцянки та 

надання подарунка, під яким розуміються грошові кошти або інше майно, 

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

безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової, що буде свідчити про 

можливість отримання особою певної вигоди матеріального характеру. Таким 

чином, предметом підкупу як способом підбурювання може бути матеріальна 

або нематеріальна вигода в особи, яку намагаються схилити до вчинення 

кримінального правопорушення у вигляді грошових коштів або іншого майна, 
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переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, а також звільнення від 

матеріальних витрат чи зобов’язань. 

Погодимося з тим, що підкуп є ненасильницьким способом підбурювання 

та полягає у переконанні особи, яку намагаються схилити до вчинення 

кримінального правопорушення, у  вигідному та потрібному вчиненні 

кримінального правопорушення та виявляється у впливі на свідомість такої 

особи.  Підкуп у жодному разі не впливає на волю особи, оскільки рішення про 

вчинення кримінального правопорушення приймається особою, яку 

намагаються схилити до такої протиправної поведінки. 

Підкуп як спосіб підбурювання, на відміну від інших видів підкупу у КК, 

може бути виключно активним та полягати у пропозиції, обіцянці або наданні 

певної матеріальної чи нематеріальної вигоди особі, оскільки стосується дій 

співучасника, який схиляє іншу особу до вчинення кримінального 

правопорушення та використовується для оцінки його дій. Проте не варто 

забувати про те, що у вказаній взаємодії співучасників завжди є й інша сторона 

– особа, яку схиляють до вчинення кримінального правопорушення (можливий 

правопорушник). Він, відповідно, може як прийняти обіцянку або одержати 

матеріальну чи нематеріальну вигоду від підбурювача, так і відмовитися від неї. 

Тобто, підкуп як спосіб підбурювання може бути як успішним, так і ні. Проте 

навіть якщо підкуп і був успішним, це ще не означає, що підбурювання було 

вдалим. Така успішність може свідчити про виникнення в особи, яку 

намагаються схилити до вчинення кримінального правопорушення, бажання 

(рішучості) вчинити дії, до яких її схиляє підбурювач. При цьому виникнення 

рішучості вчинити кримінальне правопорушення охоплюється такою стадією, 

як готування до його вчинення (ст. 14 КК). 

Ілюстрацією до наведених вище теоретичних положень про підкуп як 

спосіб підбурювання є такий приклад з судової практики. За вироком 

Броварського міськрайонного суду Київської області від 24.10.2017 

затверджено угоду про примирення між обвинуваченим ОСОБА_2 та 
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потерпілим ОСОБА_3. ОСОБА_2 визнано винуватим та засуджено за ч. 2 

ст. 28, ч. 1 ст. 125 КК. Згідно з вироком суду ОСОБА_1 вчинила підкуп, а саме 

надала грошову винагороду у невстановленому розмірі, але не менше 27 500 

грн., ОСОБА_2 та схилила його до вчинення насильницьких дій, які б завдали 

фізичного болю ОСОБА_3, колишньому чоловіку, з метою його залякування і 

впливу таким чином на результат поділу спільної сумісної власності. ОСОБА_2 

запропонував ОСОБА_4, за частину раніше обумовленої з ОСОБА_1 грошової 

винагороди організувати та керувати підготовкою вчинення насильницьких дій 

щодо ОСОБА_3 з метою залякування. ОСОБА_4 погодився на пропозицію 

ОСОБА_2. ОСОБА_4 підшукав працівника правоохоронного органу, 

ОСОБА_5, як виконавця злочину. ОСОБА_5 за матеріальну винагороду 

погодився на вчинення злочину. У результаті протиправних дій вказаних 

співучасників потерпілому було спричинено легкі тілесні ушкодження [25]. 

Вказане рішення апеляційний суд Київської області залишив без зміни [248]. 

Хоча до сьогодні ще відсутнє остаточне рішення у вказаному кримінальному 

провадженні, оскільки постановою ВС від 25.09.2019 було скасовано вирок 

місцевого суду та ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді 

першої інстанції [176], все ж воно є досить цікавим у межах нашого 

дослідження. 

Як вбачається, предметом підкупу у вказаному випадку була матеріальна 

вигода у формі грошових коштів. У цьому кримінальному провадженні має 

місце множинний підкуп принаймні трьох осіб, які виконували різну роль під 

час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 125 КК. 

У вказаному випадку первинний підкуп мав місце стосовно двох співучасників: 

ОСОБА_1 та ОСОБА_2. Як вбачається з наведених судових рішень, ОСОБА_2 

підкупив інших співучасників, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, для спільного вчинення 

кримінального правопорушення. Чи може ставитися у вину «первинному 

суб’єкту, адресанту» підкупу, ОСОБА_1, такий множинний підкуп? Вочевидь, 

ні. Оскільки співучасть може бути виключно умисною, то такий «первинний 
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суб’єкт, адресант» повинен усвідомлювати, що предмет підкупу може 

використовуватися для подальшого підкупу інших співучасників з метою їх 

схиляння їх до вчинення кримінального правопорушення та бажати цього. 

Окрім того, «первинному суб’єкту», адресату підкупу, ОСОБА_2, 

інкримінувалося вчинення легких тілесних ушкоджень за попередньою змовою 

групою осіб, з посиланням у формулі кваліфікації на ч. 2 ст. 28 КК. Вказану 

кваліфікацію вважаємо слушною та робимо висновок, що підкуп як латентна 

ознака може стосуватися не лише такого виду співучасника, як підбурювач до 

вчинення кримінального правопорушення, а й форм співучасті, у тому числі й 

тих, що не допускають розподілу ролей та можуть мати місце лише у діях 

співвиконавців (група осіб та група осіб за попередньою змовою). Таким 

чином, підкуп може виступати не лише способом підбурювання до вчинення 

кримінального правопорушення, а й способом залучення інших співучасників 

до співучасті в тій чи іншій формі. 

Як було зазначено вище, в Особливій частині КК передбачаються 

спеціальні види підбурювання, до яких віднесено О. В. Ус  діяння, що за своєю 

юридичною природою є підбурюванням до злочину, яке криминалізоване як 

самостійний склад злочину (примушування до участі у створенні творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокості (ст. 300); примушування до участі 

у створенні творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру 

(ст. 301); примушування чи втягнення у заняття проституцією (ст. 303). Окрім 

того, вона виокремлює також склади злочинів, які за своїм змістом є більш 

ширшими ніж підбурювання до вчинення конкретного злочину, однак залежно 

від конкретних обставин об’єктивна сторона може містити елементи діяльності 

підбурювача (умисне вбивство, вчинене на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115); 

умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 121); 

втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304) і провокація 

неправомірної вигоди (ст. 370) [242, с. 163–164].  
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На наш погляд, до переліку таких кримінальних правопорушень, які 

можуть бути вчинені способом підкупу та є дотичними до підбурювання, 

можна відносити ті склади, що полягають у схилянні чи спонуканні 

до вчинення протиправних дій: до вживання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів (ст. 315 КК), до застосування допінгу 

(ст. 323 КК), до вживання одурманюючих засобів (ст. 324 КК) з огляду на те, 

що спонукання та схиляння до вчинення протиправних дій є ненасильницькими 

та характеризуються аналогічним впливом на свідомість іншої особи, яку 

схиляють (спонукають) до вчинення кримінального правопорушення. 

Наприклад, на думку Н. М. Ярмиш, спонукання та примушування 

відрізняються діапазоном свободи вибору поведінки особою, яку злочинець 

використовує для реалізації власних цілей. Так, примушування має місце 

у випадках, коли «третього не дано», коли волю особи можливо 

охарактеризувати як її скутість, коли в особи є вибір одного з двох варіантів: 

виконати те, що від неї вимагають, чи піддатися тому, чим їй погрожують. Тоді 

як для спонукання така скутість волі нехарактерна [275, c. 54]  

Примушування до вчинення протиправних дій не може бути вчинене 

шляхом підкупу, оскільки воно характеризується більш інтенсивним впливом 

на свідомість особи, яку схиляють до вчинення кримінального правопорушення 

та виокремлюється законодавцем як самостійний спосіб підбурювання (ч. 5 

ст. 27 КК). Адже примушування, на відміну від спонукання та схиляння, 

характеризується наступними ознаками: 1) полягає у застосуванні впливу на 

свідомість особи; 2) може здійснюватися або шляхом одного залякування 

(погроз), або у поєднанні з фізичним насильством; 3) особа, яку примушують, 

залишається здатною вчиняти вчинки, які від неї вимагають, проявляти волю; 

4) має місце лише у тих випадках, коли особа сама виконує те, що від неї 

вимагають; 5) має місце лише у випадку, коли жертву ставлять перед вибором, 

коли «третього не дано» [55, с. 295; 275, с. 54–56]. 
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Таким чином, підкуп може виступати ознакою складів правопорушень, 

дотичних до спеціальних видів підбурювання, що полягають у спонуканні та 

схилянні до вчинення кримінального правопорушення. 

Отже, підсумовуючи викладене у цьому підрозділі, відзначаємо, що 

підкуп є одним із способів підбурювання до вчинення кримінального 

правопорушення (ч. 2 ст. 27 КК), який, у випадку встановлення у конкретному 

кримінальному провадженні, повинен бути описаний у процесуальних 

документах досудового розслідування (особливо в обвинувальному акті), 

а також у судових рішеннях, якими вирішується провадження по суті 

(наприклад, вирок суду). Констатовано, що підкуп у законодавчих конструкціях 

інституті співучасті може виступати способом підбурювання або способом 

залучення співучасників до спільного вчинення кримінального 

правопорушення за наявності різних форм співучасті. Визначено, що підкуп як 

елемент законодавчих конструкцій норм про співучасть у вчиненні 

кримінального правопорушення є ненасильницьким впливом адресантом на 

адресата, що полягає у переконанні вчинити кримінальне правопорушення 

з отриманням матеріальної або нематеріальної вигоди шляхом впливу на 

свідомість адресата, що передбачає наявність його вибору своєї подальшої 

поведінки. Визначено, що підкуп є ознакою об’єктивної сторони складів 

кримінальних правопорушень, що полягають у спонуканні та схилянні іншої 

особи до вчинення протиправних дій. Водночас підкуп не може виступати 

способом примушування до протиправної поведінки з огляду на наявність 

різного ступеня впливу на свідомість особи у результаті спонукання чи 

схиляння та примушування. 

2.3 Підкуп як підстава застосування заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб 

У розділі XIV
1 

КК закріплено квазікримінальну відповідальність 

юридичних осіб в Україні, однією з підстав якої є вчинення уповноваженою 
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особою підкупу від імені та в інтересах юридичної особи (п. 1 ч. 1 ст. 96
3
) чи 

незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або 

установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів 

із запобігання корупції, що призвело до корупційного підкупу.  

Указаний правовий інститут є міжгалузевим, оскільки його норми 

передбачено як у КК, так і в КПК. Як зазначає З. А. Загиней, «цей інститут 

становить сукупність кримінально-правових та кримінальних процесуальних 

норм... Ці норми є відносно автономними в галузях кримінального та 

кримінального процесуального права України і застосовуються у сукупності, 

комплексно» [51, с. 60]. Вказані норми вперше було закріплено у 2013 р. [187]. 

Вони набрали чинності з 23.05.2019 [197]. 

У теорії кримінального права проблемі кримінально-правової 

характеристики норм інституту застосування ЗКПХ щодо юридичних осіб 

приділяли увагу такі дослідники, як О. З. Гладун, В. К. Грищук, О. О. Дудоров, 

О. О. Житний, З. А. Загиней, К. П. Задоя, О. В. Козаченко, 

М. В. Крижаносвький, В. М. Куц, О. Ф. Пасєка, О. П. Провоторов, 

В. С. Сотніченко, М. І. Хавронюк, А. М. Ященко та інші дослідники. Проте на 

сторінках їхніх наукових праць висвітлення проблеми підкупу у законодавчих 

конструкціях підстави застосування ЗКПХ щодо юридичних осіб (ст. 96
3
 КК) 

у вказаних працях практично відсутня. 

У ст. 26 Конвенції ООН проти корупції міститься міжнародний стандарт 

відповідальності юридичних осіб, відповідно до якого кожна Держава-учасниця 

вживає таких заходів, які, з урахуванням її принципів права, можуть бути 

необхідними для встановлення відповідальності юридичних осіб за участь 

у злочинах, що визначені цією Конвенцією. За умови дотримання принципів 

права Держави-учасниці відповідальність юридичних осіб може бути 

кримінальною, цивільно-правовою або адміністративною. Притягнення до такої 

відповідальності не заперечує кримінальної відповідальності фізичних осіб, які 

вчинили злочини. Кожна Держава-учасниця, зокрема, забезпечує застосування 
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щодо юридичних осіб, які притягуються до відповідальності відповідно до цієї 

статті, ефективних, домірних і таких, що здійснюють стримувальний вплив, 

кримінальних або некримінальних санкцій, у тому числі грошових [87]. Як було 

зазначено у підрозділі 1.3, у цій Конвенції пропонується до закріплення власне 

підкуп у національному законодавстві. 

Характеризуючи законодавчу конструкцію ст. 96
3
 КК, відзначимо, що 

підкуп «вживлений» у неї у вигляді нумерації тих статей, що передбачають 

кримінальну відповідальність за підкуп. Так, відповідно до ч. 1 ст. 96
3
 КК 

підставою застосування ЗКПХ щодо юридичних осіб є вчинення її 

уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із 

кримінальних правопорушень, передбачених у частинах 1 та 2 ст. 368
3
, 

частинах 1 та 2 ст. 368
4
, ст. 369 КК (п. 1), незабезпечення виконання 

покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами 

юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що 

призвело до вчинення будь-якого із кримінальних правопорушень, 

передбачених у частинах 1 і 2 ст. 368
3
, частинах 1 і 2 ст. 368

4
, ст. 369 КК (п. 2); 

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 160 КК (п. 4). 

З вказаних законодавчих конструкція вбачається наступне. По-перше, 

матеріальною підставою застосування ЗКПХ щодо юридичних осіб як 

корупційний (пункти 1, 2 ч. 1 ст. 96
3
 КК), так і некорупційний підкуп (п. 4 ч. 1 

ст. 96
3
 КК). По-друге, такою підставою є виключно активний корупційний 

підкуп (частини 1 та 2 ст. 368
3
, частини 1 та 2 ст. 368

4
, ст. 369 КК), тоді 

як некорупційний підкуп може бути вказаною підставою у випадку, коли він є 

як активним, так і пасивним. По-третє, корупційний підкуп може стосуватися 

як публічних службових осіб (ст. 369 КК), так і службових осіб юридичних осіб 

приватного права (ст. 368
3
 КК) та осіб, які надають публічні послуги (ст. 368

4
 

КК). По-четверте, корупційний підкуп працівника підприємства, установи, 
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організації (ст. 354 КК) не є підставою застосування ЗКПХ щодо юридичних 

осіб. 

Посилання на статті, що передбачають відповідальність за підкуп, 

міститься у законодавчій конструкції, яка визначає, що слід розуміти під 

кримінальними правопорушеннями, передбаченими ст. 160, частинами 1 та 2 

ст. 368
3
, частинами 1 та 2 ст. 368

4
, ст. 369 КК, вчиненими в інтересах юридичної 

особи.  

Окрім того, підкуп використовується законодавцем під час визначення 

ЗКПХ, що можуть застосовуватися щодо юридичних осіб. Так, ліквідація 

юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою 

особою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 160 КК. Таким 

чином, за вчинення корупційного підкупу застосування ліквідації юридичної 

особи не передбачено (ст. 96
9
 КК). Системне тлумачення норм, викладених 

у статтях 96
8
 та 96

9
 дає підстави зробити висновок, що конфіскація майна також 

не застосовується за корупційний підкуп. Відповідний ЗКПХ може бути 

застосовано виключно за підкуп некорупційний (ст. 160 КК). Таким чином, за 

вчинення уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи 

підкупу (як корупційного, так і некорупційного), може бути застосовано такий 

ЗКПХ, як штраф (ст. 96
7
 КК).  

Насамперед, зупинимося на тому, чи виваженим було рішення 

законодавця, який передбачив можливість застосування ЗКПХ щодо 

юридичних осіб виключно у випадку вчинення її уповноваженою особою від 

імені та в інтересах юридичної особи активного корупційного підкупу (частини 

1, 2 ст. 368
3
, частина 1, 2 ст. 368

4
, ст. 369 КК). Окремі науковці не включають 

підкуп у перелік тих кримінальних правопорушень, що є підставою 

застосування ЗКПХ щодо юридичних осіб (О. О. Михайлов) [132, c. 135–136]. 

Інші дослідники, зокрема, О. Ф. Пасєка, пропонують поширити вказану 

підставу на вчинення як активного, так і пасивного корупційного підкупу [162, 

с. 78]. В. С. Сотніченко, навпаки, пропонує таку модель підстави кримінальної 
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відповідальності юридичних осіб, яка дозволяє обійтися без законодавчого 

визначення вичерпного переліку кримінальних правопорушень, за вчинення 

яких наставала б відповідальність юридичних осіб [с. 169]. 

Як зазначалося у підрозділі 1.1, у проєкті КК втілено у загальних рисах 

підхід, запропонований В. С. Сотніченком, оскільки першою підставою 

застосування засобів кримінально-правового характеру названо вчинення 

умисного злочину, передбаченого цим Кодексом, уповноваженою особою 

юридичної особи від імені юридичної особи та в її інтересах або інтересах її 

асоційованої особи. Таким чином, ця підстава має місце незалежно від виду 

кримінального правопорушення, що вчиняється. Водночас друга підстава 

застосування засобів кримінально-правового характеру вказує на вчинення, 

внаслідок неналежного контролю з боку уповноваженої особи юридичної 

особи, підконтрольною їй особою визначеного переліку злочинів, серед яких                          

– корупційний  підкуп, передбачений статтями 354, 368, 368
3
, 368

4
, 369 КК 

Не можемо погодитися з останнім підходом, що характеризувався. 

На наш погляд, КК повинен містити перелік кримінальних правопорушень, що 

можуть вчинятися уповноваженими особами, з огляду на наявність у КК таких 

складів кримінальних правопорушень, що об’єктивно не можуть скоюватися 

від імені та в інтересах юридичних осіб. Окрім того, вважаємо недоцільним 

підхід розробників проєкту КК, відповідно до якого вказаний перелік 

передбачений лише стосовно другої підстави застосування засобів 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Тому з урахуванням 

предмету нашого дисертаційного дослідження, доходимо висновку, що перелік 

кримінальних правопорушень, що є підставою застосування ЗКПХ щодо 

юридичних осіб потрібен, принаймні з огляду на те, що далеко не всі 

правопорушення можуть бути вчинені саме юридичною особою, ураховуючи, 

наприклад, особливості об’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення. Не вступаючи у дискусію з приводу переліку таких 

правопорушень, які мали б слугувати матеріальною підставою застосування 
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ЗКПХ щодо юридичних осіб, відзначимо, що у ньому мають міститися всі 

статті, в яких передбачається кримінальна відповідальність за корупційний 

підкуп, а не лише за такий підкуп в розірваному форматі, як це має місце 

у чинному КК. Адже уповноважена особа юридичної особи від імені юридичної 

особи може не лише надати, пообіцяти або запропонувати неправомірну 

вигоду, а й одержати її, прийняти пропозицію або обіцянку неправомірної 

вигоди. Саме такий дихотомічний підхід до корупційного підкупу, що є 

підставою для застосування ЗКПХ щодо юридичних осіб відображено у проєкті 

КК, що ми вже аналізували у підрозділі 1.1. 

Варто звернути увагу на недолугість формулювання п. 2 ч. 2 ст. 96
3
 КК, 

який звучить як: «незабезпечення виконання покладених на її уповноважену 

особу законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо 

вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із 

кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах 1 і 2 

ст. 368
3
, частинах 1 і 2 статті 368

4
, статтях 369 і 369

2
 цього Кодексу. Досить 

повно допущені законодавцем помилки проаналізували З. А. Загиней та 

О. З. Гладун. Зокрема, йдеться про те, що КК у цій частині та Закон «Про 

запобігання корупції» суперечать один одному, оскільки на уповноважених 

осіб не покладено обов’язку вживати заходів із запобігання та протидії 

корупції. Окрім того, звертається увага на недолугості формулювання 

«незабезпечення виконання … обов’язків …, що призвело до вчинення будь-

якого із злочинів …», що передбачає встановлення причинного зв’язку 

у вказаному випадку, що фактично є неможливим. Також ці науковці вказують 

на те, що у п. 2 ч. 1 ст. 96
3
 КК міститься вказівка далеко не на всі корупційні 

злочини, що є недоречним. За наслідками аналізу та з урахуванням розглянутих 

недоліків законодавчої конструкції вказаного пункту ці науковці 

запропонували викласти його у такій редакції: «незабезпечення виконання 

покладених на її уповноважену особу обов’язків щодо вжиття заходів із 
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запобігання корупції, що сприяло вчиненню корупційного злочину її 

працівником» [52, с. 46–57]. 

Окремі науковці, які займалися дослідженням проблеми застосування 

ЗКПХ щодо юридичних осіб, не вважають за доцільне змінювати перелік 

кримінальних правопорушень у п. 2 ч. 1 ст. 96
3
 КК [100; 207]. 

На наш погляд, вказана підстава застосування ЗКПХ щодо юридичних 

осіб повинна стосуватися виключно корупційного підкупу. Не можемо 

погодитися з підходом, передбаченим у п. «б» ч. 1 ст. 3.11.1, відповідно 

до якого підставою застосування засобів кримінально-правового характеру 

щодо юридичної особи пропонується визнавати вчинення, внаслідок 

неналежного контролю з боку уповноваженої особи юридичної особи, 

підконтрольною їй особою будь-якого зі злочинів, передбачених статтями 152, 

153, 155, 156, 169, 301, 303, якщо злочин вчинено щодо дитини, а також 

частинами 2-4 статті 159
1
, статтями 191, 206

2
, 209, 306, 354, 364, 368, 368

3
, 368

4
, 

368
5
, 369, 369

2
, 369

3
, 388, статтями 148, 149, 358, 150, 150

1
, 176, 177, 229, 

частиною 3 статті 190, статтями 301, 358, 361, 361
1
, 361

2
, 362, 363, 363

1
, 305, 

358, 321
1
 321

2
 цього Кодексу [233]. Таким чином, у проєкті КК пропонується 

передбачити широку модель «відсутності контролю» в юридичній особі, 

у результаті чого було вчинено кримінальне правопорушення її працівником. 

Погодитися з таким підходом не вбачаємо за доцільне. По-перше, 

у вказаному переліку кримінальних правопорушень, що можуть бути вчинені 

підконтрольною особою, є такі правопорушення, де надзвичайно складно 

уявити, що неналежний контроль з боку уповноваженої особи юридичної особи 

зумовила його вчинення. Наприклад, йдеться про так звані статеві кримінальні 

правопорушення. Констатувати, що їх вчинення відбулося внаслідок 

неналежного контролю з боку уповноваженої особи юридичної особи, 

неможливо. Те ж саме стосується й інших суспільно небезпечних посягань. По-

друге, з формулювання п. «б» ч. 1 ст. 3.11.1 проєкту КК вбачається той самий 

недолік, що і стосовно чинної редакції п. 2 ч. 1 ст. 
96-3

, яку описували 
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З. А. Загиней та О. З. Гладун та стосується необхідності встановлення 

причинного зв’язку між неналежним контролем з боку уповноваженої особи 

юридичної особи та вчиненням злочину підконтрольною особою, оскільки 

у проєкті КК вжито слово «внаслідок», що передбачає встановлення власне 

причинного зв’язку між неналежною поведінкою уповноваженої особи 

юридичної особи та вчиненням злочину підконтрольною їй особою. 

На наш погляд, перелік кримінальних правопорушень, які полягають у їх 

вчиненні в результаті неналежного контролю з боку уповноваженої особи 

юридичної особи доцільно обмежити власне корупційним підкупом, оскільки 

у такому випадку можливо визначити, які саме обов’язки не виконала 

уповноважена особа юридичної особи, оскільки коло таких обов’язків чітко 

визначається в антикорупційному законодавстві України. Наприклад, в одному 

з науково-практичних коментарів КК відзначається, що незабезпечення 

виконання уповноваженою особою юридичної особи, покладених на неї 

законом або установчими документами обов’язків щодо вжиття заходів із 

запобігання корупції може виявлятися у такому: а) незатвердження керівником 

юридичної особи антикорупційної програми юридичної особи всупереч 

вимогам Закону «Про запобігання корупції» або локальних правових актів; 

б) незабезпечення керівником юридичної особи чи засновником (учасником) 

юридичної особи, який може діяти від її імені, регулярного оцінювання 

корупційних ризиків і нездійснення антикорупційних заходів, передбачених 

законодавством чи локальними правовими актами; в) невиконання 

працівниками підприємства, які можуть уважатись уповноваженими особами 

юридичної особи, обов’язків, покладених на них зазначеним законом або 

локальними правовими актами (зокрема, антикорупційною програмою 

підприємства) [144, с. 299–300]. 

Ураховуючи викладене, пропонуємо викласти п. 2 ч. 1 ст. 96
3
 КК у такій 

редакції: «незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу 

обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що сприяло вчиненню 
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корупційного підкупу її працівником, передбаченого статтями 354, 368, 368
3
, 

368
4
 та 369 цього Кодексу». 

Підкуп, як було зазначено вище, використовується у законодавчих 

конструкціях таких ЗКПХ, як ліквідація та конфіскація майна. Нагадаємо, що 

вказані заходи не можуть застосовуватися за корупційний підкуп, тоді як за 

некорупційний підкуп, передбачений у ст. 160 КК, ці ЗКПХ можуть 

застосовуватися щодо юридичної особи. З огляду на це конфіскація майна 

також не може бути призначена у разі вчинення корупційного підкупу. Таким 

чином, за корупційний підкуп щодо юридичних осіб може застосовуватися 

виключно штраф як основний ЗКПХ. Згідно зі ст. 96
7
 КК суд застосовує штраф 

виходячи з двократного розміру незаконно одержаної неправомірної вигоди. 

У разі коли неправомірна вигода не було одержано, або її розмір неможливо 

обчислити, суд, залежно від ступеня тяжкості кримінального правопорушення, 

вчиненого уповноваженою особою юридичної особи, застосовує штраф у таких 

розмірах: за кримінальний проступок – від 5 000 до 10 000 НМДГ; за нетяжкий 

злочин – від 10 000 до 20 000 НМДГ; за тяжкий злочин – від 20 000 до 75 000 

НМДГ; за особливо тяжкий злочин - від 75 до 100 000 НМДГ. Обґрунтовану 

критику вказаного формулювання висловила З. А. Загиней. Так, вона пише про 

те, що «можна уявити ситуацію (і вона є абсолютно реальною), коли 

неправомірну вигоду не було одержано (вона лише була запропонована або 

обіцяна уповноваженою особою), однак її розмір можливо обчислити 

з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження (наприклад, 

коли уповноважена особа у бесіді висловила пропозицію, або пообіцяла надати 

конкретну суму неправомірної вигоди, або написала її розмір на папері, що 

зафіксовано на фото- чи відеозйомці чи підтверджено іншими доказами), суд 

при обчисленні штрафу повинен виходити з розмірів, визначених у ч. 2 ст. 96
7
 

КК України, які залежать від ступеня тяжкості вчиненого злочину та 

визначаються законодавцем у мінімальних і максимальних межах 

з урахуванням такого грошового еквівалента, як неоподатковуваний мінімум 
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доходів громадян. З огляду на це у зазначеному випадку розмір неправомірної 

вигоди може бути значно більшим, ніж розмір штрафу як заходу кримінально-

правового характеру, що не забезпечує виконання такої вимоги міжнародних 

документів, як ефективність та співрозмірність покарань, за законодавством 

України – заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються щодо 

юридичних осіб» [51, с. 72]. Зауважимо, що фактично такі ж критерії 

визначення розміру штрафу передбачено у проєкті КК [233]. 

Вказані аргументи вважаємо цілком обґрунтованими, а підхід 

законодавця, який фактично визначає розмір штрафу як ЗКПХ щодо 

юридичних осіб через частину ознак підкупу (неправомірної вигоди) може 

зумовити дисбаланс у застосуванні найбільш адекватного розміру штрафу щодо 

юридичних осіб. Вочевидь, цей ЗКПХ буде найбільш витребуваним 

на практиці, коли інститут застосування ЗКПХ щодо юридичних осіб почне 

реалізовуватися. На наш погляд, можливим варіантом визначення розміру 

штрафу могла б бути прив’язка до ступеня тяжкості кримінального 

правопорушення, вчиненого  уповноваженою особою юридичної особи. Окрім 

того, вважаємо за доцільне вилучити зі ст. 96
7
 КК згадку на розмір одержаної 

чи неодержаної матеріальної вигоди. 

Таким чином, підкуп використовується як обов’язковий елемент 

законодавчих конструкцій кримінально-правових норм інституту застосування 

ЗКПХ щодо юридичних осіб. Виходячи з їх аналізу та виявлених недоліків 

вказаних законодавчих конструкцій запропоновано вдосконалити вказані 

норми. Зокрема, обґрунтовано доцільність застосування ЗКПХ щодо вчинення 

уповноваженою особою як активного, так і пасивного підкупу. Запропоновано 

вдосконалити формулювання п. 2 ч. 1 ст. 96
3
 КК, поширивши відповідну 

підставу виключно на корупційний підкуп тощо. 

Висновки до розділу 2 
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Висновки стосовно підкупу як елемента законодавчої конструкції 

реального принципу чинності закону про кримінальну відповідальність 

у просторі полягають у такому. 

Доведена ціліність норми, що описує реальний принцип чинності закону 

України про кримінальну відповідальність, яка текстуально відображена 

у частинах 1 та 2 ст. 8 КК. Виокремлено елементи законодавчої конструкції 

реального принципу чинності закону про кримінальну відповідальність 

у просторі: 1) суб’єкт – іноземці або особи без громадянства, що не 

проживають постійно в Україні; 2) місце вчинення ними кримінального 

правопорушення – за межами України; 3) предмет: а) вчинення вказаними 

особами у співучасті із службовими особами, які є громадянами України, будь-

якого кримінального правопорушення, передбаченого у статтях 368, 368
3
, 368

4
, 

369 і 369
2
 цього Кодексу; б) пропозиція, обіцянка, надання ними неправомірної 

вигоди таким службовим особам; в) прийняття ними пропозиції, обіцянки ними 

неправомірної вигоди чи одержання від них такої вигоди. 

Виявлено недолік формулювання ч. 1 ст. 9 КК, який полягає у поширенні 

реального принципу на випадки наявності обвинувального вироку суду, яким 

особа засуджується за вчинення кримінального правопорушення.  

На підставі аналізу ч. 2 ст. 8 КК зроблено такі висновки: 1) підстави 

застосування реального принципу – альтернативні; 2) кожна з підстав 

стосується корупційного підкупу або його частини; 3) кожна підстава містить 

«національний елемент»; 4) перша підстава характеризується тим, що 

кримінальні правопорушення, передбачені у статтях 368, 368
3
, 368

4
, 369 і 369

2
 

КК, повинні бути вчинені у співучасті; співучасть є «змішаною» стосовно 

громадянства; іноземець або особа без громадянства можуть виконувати будь-

яку роль співучасника та можуть вчиняти кримінальні правопорушення, 

передбачені у статтях 368, 368
3
, 368

4
, 369 і 369

2
 КК, у складі групи осіб, групи 

осіб за попередньою змовою, організованої групи або злочинної організації; 

на одноосібне вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 
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у статтях 368, 368
3
, 368

4
, 369 і 369

2
 КК, іноземцем або особою без громадянства, 

реальний принцип, визначений у ч. 2 ст. 8 КК не поширюється; неправомірна 

вигода може бути запропонована, обіцяна, надана службовій особі, яка не є 

громадянином України, а прийняття пропозиції, обіцянки неправомірної 

вигоди, а також одержання такої вигоди може відбутися від іноземця або особи 

без громадянства; 5) друга підстава характеризується тим, що реальний 

принцип поширюється на активний корупційний підкуп, якщо його адресатом є 

службові особи, які є громадянами України; стосується виключно одноосібного 

вчинення активного корупційного підкупу іноземцем або особою без 

громадянства; 6) третя підстава характеризується тим, що реальний принцип 

поширюється на пасивний корупційний підкуп, якщо його адресантом є 

службові особи, які є громадянами України; стосується виключно одноосібного 

вчинення пасивного корупційного підкупу іноземцем або особою без 

громадянства; не поширюється на такий компонент пасивного корупційного 

підкупу, як прохання надати неправомірну вигоду.  

Реалізація реального принципу здійснюється у межах екстрадиції осіб, які 

вчинили правопорушення, що є його предметом. До моменту появи на території 

України іноземця або особи без громадянства, що не проживають постійно 

в Україні (повна юрисдикція держави), які вчинили підкуп за межами території 

України, притягнути їх до кримінальної відповідальності за національним КК 

фактично неможливо. 

Запропоновано вилучити ч. 2 ст. 8 КК, оскільки відповідна конструкція 

має ряд істотних недоліків, пов’язаних з логічними суперечностями окремих її 

елементів, що в сукупності з процесуальною нездійсненністю через 

екстрадиційні особливості та специфіку збирання доказів у вказаній ситуації, 

унеможливлює застосування реального принципу чинності кримінального 

закону у просторі (ч. 2 ст. 8 КК).  
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Висновки стосовно підкупу як елемента законодавчої конструкції 

підбурювання до вчинення кримінального правопорушення полягають 

у такому. 

Предметом підкупу як способу підбурювання може бути матеріальна або 

нематеріальна вигода в особи, яку намагаються схилити до вчинення 

кримінального правопорушення у вигляді грошових коштів або іншого майна, 

переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, а також звільнення від 

матеріальних витрат чи зобов’язань. Підкуп може бути вчинений у формі 

пропозиції, обіцянки та надання подарунка, а не лише неправомірної вигоди.  

Охарактеризовано підкуп як ненасильницький спосіб підбурювання, який 

полягає у переконанні підбурювачем (адресантом підкупу) особи, яку 

намагаються схилити до вчинення кримінального правопорушення (адресата 

підкупу), у вигідному та потрібному його вчиненні та який виявляється 

у впливі на свідомість такої особи, яка не є скутою, що передбачає 

поліваріативний вибір варіанта поведінки. Залежно від подальших дій адресата 

підкуп може бути як успішним, так і неуспішним. Успішність підкупу може 

свідчити виключно про виникнення в адресата бажання (рішучості) вчинити дії, 

яких очікує від неї підбурювач. 

Підкуп як спосіб підбурювання, на відміну від інших видів підкупу у КК, 

може бути виключно активним та полягати у пропозиції, обіцянці або наданні 

матеріальної чи нематеріальної вигоди особі.  

Підкуп може бути множинним, коли особа, яку схилили за допомогою 

підкупу (первинний адресат підкупу) схиляє до вчинення кримінального 

правопорушення інших осіб (вторинних адресатів підкупу). При цьому 

первинному адресанту може інкримінуватися підкуп вторинним адресатом 

виключно у випадку, коли первинний адресант усвідомлював, що предмет 

підкупу може використовуватися для подальшого підкупу інших співучасників 

з метою їх схиляння їх до вчинення кримінального правопорушення та бажав 

цього. 
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Підкуп може виступати не лише способом підбурювання до вчинення 

кримінального правопорушення, а й способом залучення інших співучасників 

до співучасті в тій чи іншій формі (ст. 28 КК). 

Встановлено відмінності між підбурюванням та проханням надати 

неправомірну вигоду як однією з альтернативних дій пасивного підкупу. 

Прохання надати неправомірну вигоду не повинно характеризуватися 

успішним та мотивуючим спонуканням до її надання, як це має місце у разі 

підбурювання до вчинення кримінального правопорушення. Прохання можливе 

незалежно від того, чи мав намір активний корупціонер надати неправомірну 

вигоду ще до моменту висловлення такого прохання з боку пасивного 

корупціонера. 

Підкуп може виступати способом підбурювання, передбаченого у статтях 

Особливої частини КК (статті 300, 301, 303), кримінальних правопорушень, 

об’єктивна сторона яких може містити елементи діяльності підбурювача (п. 11 

ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, статті 304, 370), а також тих правопорушень, що 

полягають у схилянні чи спонуканні до протиправної поведінки (статті 315 323, 

324). Водночас підкуп не може виступати способом кримінальних 

правопорушень, об’єктивна сторона яких пролягає у примушуванні до 

протиправної поведінки, оскільки примушування є більш інтенсивним впливом 

на свідомість особи та виокремлюється законодавцем як самостійний спосіб 

підбурювання.  

Підкуп як елемент законодавчих конструкцій норм про співучасть 

у вчиненні кримінального правопорушення є ненасильницьким впливом 

адресантом на адресата, що полягає у переконанні вчинити кримінальне 

правопорушення з отриманням матеріальної або нематеріальної вигоди шляхом 

впливу на свідомість адресата, що передбачає наявність у нього вибору 

подальшої поведінки. 

Висновок стосовно підкупу як підстави застосування ЗКПХ щодо 

юридичних осіб полягає у такому. 
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Підкуп є підставою застосування ЗКПХ щодо юридичних осіб шляхом 

перерахування відповідних статей у ст. 96
3
 КК. На підставі аналізу відповідної 

законодавчої конструкції зроблено наступні висновки: матеріальною підставою 

застосування ЗКПХ щодо юридичних осіб є як корупційний (пункти 1, 2 ч. 1 

ст. 96
3
 КК), так і некорупційний підкупи (п. 4 ч. 1 ст. 96

3
 КК); такою підставою 

є виключно активний корупційний підкуп (частини 1 та 2 ст. 368
3
, частини 1 та 

2 ст. 368
4
, ст. 369 КК), тоді як некорупційний підкуп може бути вказаною 

підставою у випадку, коли він є як активним, так і пасивним; корупційний 

підкуп може стосуватися як публічних службових осіб, так і службових осіб 

юридичних осіб приватного права та осіб, які надають публічні послуги; 

корупційний підкуп працівника підприємства, установи, організації не є 

підставою застосування ЗКПХ щодо юридичних осіб; за вчинення 

корупційного підкупу застосування ліквідації юридичної особи та конфіскації 

майна не передбачено (статті 96
8
, 96

9 
КК). 

Підтримано та обґрунтовано наукову позицію з приводу доцільності 

існування переліку конкретних кримінальних правопорушень, за вчинення яких 

до юридичної особи можуть застосовуватися ЗКПХ. Відзначається, що цей 

перелік повинен містити такі кримінальні правопорушення, які з огляду на 

особливості об’єктивної сторони можуть бути вчинені від імені юридично 

особи. У контексті предмета дисертації, запропоновано у вказаний перелік 

помістити статті, що передбачають відповідальність за корупційний підкуп. 

Причому не лише активний, а й пасивний, адже уповноважена особа юридичної 

особи від імені юридичної особи може не лише надати, пообіцяти або 

запропонувати неправомірну вигоду, а й одержавити її, прийняти пропозицію 

або обіцянку неправомірної вигоди.  

Охарактеризовано другу підставу застосування ЗКПХ щодо юридичних 

осіб (п. 2 ч. 1 ст. 96
3
 КК), яка сформульована з використанням конструкції 

підкупу. Звертається увага на недоліки вказаної законодавчої конструкції: 

суперечність Закону «Про запобігання корупції», необхідність установлення 
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причинного зв’язку замість обумовлюючого зв’язку між діянням 

уповноваженої особи юридичної особи та вчиненням правопорушення 

підконтрольною їй особою. Запропоновано поширити вказану підставу 

застосування ЗКПХ щодо юридичних осіб виключно на корупційний підкуп. 

Зроблено висновок на необхідності коригування критеріїв розміру 

штрафу як ЗКПХ щодо юридичних осіб без прив’язки до такого елемента 

корупційного підкупу, як розмір неправомірної вигоди. Обґрунтовано, що 

розмір штрафу як ЗКПХ повинен визначатися на підставі ступеня тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення уповноваженою особою юридичної 

особи. 
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РОЗДІЛ 3  

ПІДКУП У ЗАКОНОДАВЧИХ КОНСТРУКЦІЯХ СТАТЕЙ ОСОБЛИВОЇ 

ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Як було зазначено у Розділі 1, підкуп є елементом таких законодавчих 

конструкцій статей Особливої частини КК: підкуп третьої особи, яка контролює 

потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, як спосіб торгівлі 

людьми (ст. 149 КК), підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої 

комісії або комісії з референдуму (ст. 160 КК), підкуп працівника підприємства, 

установи чи організації (ст. 354 КК), підкуп службової особи (статті 368, 369 

КК), підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми (ст. 368
3
 КК), підкуп особи, яка надає публічні 

послуги (ст. 368
4
 КК), підкуп як спосіб протиправного впливу на результати 

офіційних спортивних змагань (ст. 369
3
 КК), провокація підкупу (ст. 370 КК), 

підкуп як спосіб перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, 

спеціаліста, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку 

(ст. 386 КК). Як вбачається, вказівка на підкуп як на елемент законодавчих 

конструкцій статей Особливої частини КК обумовлюватиме й наступне 

викладення наукового матеріалу у цій праці, а саме у розділі 3 будуть 

розглядатися окремо корупційний та некорупційний (загальнокримінальний) 

підкупи. Характеристика підкупу, пов’язаного з корупцією, окремо у цій роботі 

не досліджуватиметься, оскільки провокація підкупу (ст. 370 КК) включає 

поняття підкупу, що характеризується ознаками корупційного підкупу (далі у 

цьому підрозділі – корупційний підкуп). 

3.1 Елементи законодавчої конструкції корупційного підкупу 

у статтях Особливої частини Кримінального кодексу України 

Аналіз статей КК, в яких передбачається відповідальність за корупційний 

підкуп, дозволяє виокремити наступні елементи вказаної юридичної 

конструкції: 1) порядок суспільних відносин, на який посягає корупційний 
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підкуп; 2) предмет корупційного підкупу; 3) суспільно небезпечні 

альтернативні дії, що утворюють корупційний підкуп; 4) предмет змови при 

корупційному підкупі; 5) суб’єкт корупційного підкупу; 6) вина особи, яка 

вчиняє корупційний підкуп. 

3.1.1 Порядок суспільних відносин, на який посягає корупційний 

підкуп 

Характеризуючи порядок суспільних відносин, на які посягає 

корупційний підкуп, відзначимо, що на сьогодні науковці констатують падіння 

статусу об’єкта як повноцінного елемента складу кримінального 

правопорушення, що обумовлено низкою факторів як доктринального, так і 

нормативного характеру. Серед них – широкомасштабна ревізія концепції 

«об’єкт – суспільні відносини», яка відбувається в сучасний період [263, с. 61]. 

Однією з концепцій, що на сьогодні активно розвивається у теорії 

кримінального права України, з якої будемо виходити й ми у цій праці, є 

концепція об’єкта кримінального правопорушення як охоронюваного 

кримінальним законом порядку відносин між людьми, що виникають 

у суспільстві з приводу матеріальних і нематеріальних відносин, яку 

запропонував О. М. Костенко [95, с. 104; 94, с. 26–28]. 

Як зазначається в літературі, об’єкт злочину може бути введений до 

складу злочину шляхом закріплення правової норми у відповідному розділі 

Особливої частини [251, с. 179]. Такий об’єкт, який є властивим для певної 

групи злочинів, виокремленої в самостійний розділ Особливої частини КК, 

називають родовим. 

При дослідженні родового об’єкту корупційного підкупу постають певні 

труднощі пов’язані в першу чергу з тим, що норми, якими передбачено 

кримінальну відповідальність за окремі види корупційного підкупу поміщені 

в різні розділи Особливої частини КК: у розділ XV «Кримінальні 

правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти 
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журналістів» (ст. 354), розділ XVII «Кримінальні правопорушення у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням 

публічних послуг» (всі інші). Тому й визначити родовий об’єкт корупційного 

підкупу, складно. Водночас у теорії кримінального права виокремлюється 

видовий об’єкт складів кримінальних правопорушень. 

Варто зауважити, що в деяких джерелах можна зустріти обстоювання 

позиції, що видові об’єкти виокремлюються як щодо злочинів, які у чинному 

законодавстві передбачені статтями одного й того ж розділу, так і щодо тих, які 

«розкидані» за різними розділами [240, с. 166]. На перший погляд така 

концепція здається досить зручною для визначення об’єкта корупційного 

підкупу з певним ступенем узагальнення для окремих його видів. Однак вона 

містить в собі певні логічні протиріччя, які зводять нанівець всі спроби її 

використання для групування кримінальних правопорушень за видами та 

родами. По-перше, таким підходом фактично заперечується усталене уявлення 

поділу Особливої частини КК на розділи залежно від об’єкта злочинного 

посягання, що в свою чергу детермінує визнання того факту, що класифікація 

злочинів за об’єктом відсутня як така, а структурування КК є безсистемним. 

Незважаючи на те, що дійсно до структури Особливої частини КК є багато 

зауважень, а також на те, що майже кожне наукове дослідження містить в собі 

обґрунтування переносу тієї чи іншої статті з одного Розділу Особливої 

частини КК до іншого, варто зазначити, що систематизація кримінального 

законодавства України – це триваючий процес, який на сьогодні не є 

завершеним. Однак він ілюструє дуже помітні позитивні результати, особливо у 

порівнянні з кримінальним законодавством минулих років, або кодексами 

деяких іноземних держав. Тому здійснюючи деструкцію шляхом виведення 

видового об’єкта злочину за межі родового, ми лише сприятимемо 

розбалансуванню існуючої системи, при цьому зовсім нічого не надаючи 

натомість. Тому ми послідовно відстоюємо позицію, що виокремлення 

видового об’єкта злочину у доктрині кримінального права України цілком 
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можливе, а в окремих випадах й доцільне, однак лише за умови визначення 

його чіткого місця у визнаній трирівневій класифікації об’єкта кримінального 

правопорушення. 

Такої ж думки притримуються інші науковці. Так, І. С. Ковальова, 

досліджуючи об’єкт складу кримінального правопорушення, передбаченого 

ст. 354 КК зауважує, що авторитет державних органів, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян навіть за умови, що він реально існує, 

не може визнаватись родовим об’єктом підкупу працівника підприємства, 

установи чи організації [81, с. 174]. Авторка обстоює позицію, згідно з якою 

об’єктом цього кримінального правопорушення є порядок управління, який 

передбачає взаємодію між керуючим і керованим суб’єктами [81, с. 175]. 

В. В. Березнер розглядав можливість віднесення кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 354 КК, до XVII розділу Особливої частини  

КК [12, с. 173]. На спорідненості та взаємозв’язку норм, закріплених у ст. 354 

та норм, що містяться у XVII розділі Особливої частини КК, також; акцентує 

увагу Н. М. Ярмиш [273, с. 154-155]. Підтримуючи висловлений підхід, 

вважаємо за доцільне «перенести» ст. 354 КК у розділ XVII Особливої частини 

КК. 

Родовий об’єкт кримінальних правопорушень, що вміщені у вказаному 

вище розділі, досліджується у теорії кримінального права достатньо активно. 

Незважаючи на різні періоди наукового пошуку, науковці зазвичай 

відзначають, що родовим об’єктом злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, є нормальна 

(правильна) робота з функціонування відповідної сфери порядку суспільних 

відносин [41, с. 15; 227, с. 57; 254, с. 13; 277, с. 61; 218, с. 12–13; 164, с. 110]. 

На наш погляд, кримінальні правопорушення, передбачені у Розділі XVII 

Особливої частини КК, не передбачають спільного родового об’єкта. Вони 

мають спільні сферами вчинення. Це своєю чергою говорить про недоцільність 

та високу ймовірність безрезультатності наукових пошуків щодо визначення їх 
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родового об’єкта. З урахуванням спільності таких сфер можливо виокремити 

родовий об’єкт конкретної групи вказаного виду кримінальних правопорушень. 

Тому, на нашу думку, цілком справедливо говорити не про родовий об’єкт 

кримінальних правопорушень у сфері службової та професійної діяльності, 

пов'язаної з наданням публічних послуг, а про родові об’єкти окремих їх видів, 

зокрема про родовий об’єкт корупційного підкупу.  

Водночас під час визначення родового об’єкта корупційного підкупу 

доцільно відійти від виключно позитивістського підходу, використовуючи при 

цьому концепцію соціального натуралізму, відповідно до якої «критерієм, за 

яким дійсність слід відрізняти від видимості, є закони Природи: дійсним є те, 

що узгоджується із законами Природи, а те, що не узгоджується, є лише 

видимістю» [93, с. 192–193]. Одним із знарядь впровадження у цьому контексті 

світоглядних ідей соціального натуралізму є кримінологічні дослідження самої 

корупції. Соціальний натуралізм при цьому дозволяє виявити істинні, корінні 

характеристики цього виду злочинності [130, с. 94]. 

На думку О. М. Костенка, слово «корупція» означає зловживання, яке 

полягає у використанні законодавства чи публічної влади в приватних 

інтересах одних людей на шкоду приватним інтересам інших ... Тому корупція 

– це не лише порушення політичного, економічного, правового порядку 

в суспільстві, а й аморальний вчинок, гріх». На думку цього науковця, корупція 

в сучасній Україні має особливості, які значно відрізняють її від корупції 

в інших країнах. Особливість корупції «українського зразка» полягає, зокрема, 

в тому, що це корупція кризового типу. Вона а) породжується кризою 

сучасного українського суспільства (а не лише недосконалістю кримінальної 

юстиції), б) здатна поглиблювати кризу суспільства, маючи властивість зводити 

нанівець будь-які політичні, економічні, правові, моральні реформи. У цьому 

полягає її загроза для національної безпеки України. Особливістю корупції 

кризового типу є те, що в суспільстві через кризу соціального порядку немає 

альтернативних корупції засобів правомірного використання влади в приватних 
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інтересах. Громадянам для того, щоб скористатися послугами влади, 

не залишається, як правило, нічого іншого, як вдатися до… корупції [92, с. 49]. 

Цілком справедливим є твердження О. М. Костенка про те, що корупція 

заподіює шкоду кожному, без вибору, не оминаючи жодного, про масштабність 

цього негативного явища, всеосяжність шкоди від корупції [92, с. 50].. 

В проєкті Закону «Про засади державної антикорупційної політики на 

2020–2024 роки» корупція розглядається як ключова перешкода стабільному 

економічному зростанню та розбудові ефективних та інклюзивних 

демократичних інститутів, що прямо зазначено в пункті 1.2. цієї 

антикорупційної стратегії [208]. Пояснювальна записка до цього проєкту 

містить результати ґрунтовних кримінологічних досліджень, які обумовлюють 

виведення антикорупційної протидії на новий рівень. Зокрема, у ній йдеться 

про соціологічні опитування стосовного того, чи стикалися юридичні особи 

в Україні з фактами корупції. Так, згідно з результатами проведеного 

опитування, 37,4% фірм в Україні стикалися з вимаганням неправомірної 

вигоди, що більш як вдвічі перевищує середній показник для усіх країн (16,4%) 

і майже вчетверо перевищує показник для регіону Європи та Центральної Азії 

(9,9%). При цьому найбільшим цей показник є серед великих компаній (46,5%). 

Окрім того, на думку 84% опитаних рівень корупції в Україні залишився 

незмінним (67%) або зріс (16%). Лише 7% респондентів зазначили, що рівень 

корупції в Україні знизився. Також у Пояснювальній записці підкреслюється 

незадовільна ситуації у сфері судочинства. Так, у 2019 р. судами було 

розглянуто на 1 тис. менше кримінальних проваджень про корупційні та 

пов’язані з корупцією правопорушення порівняно з 2018 р. При цьому вироки 

було ухвалено лише у 57% кримінальних проваджень. Звернуто також увагу на 

призначення винуватим надто м’якого покарання. Так, у 2018 р. позбавлення 

волі було застосовано лише щодо 45 осіб серед 1032 засуджених за відповідні 

злочини по всій країні [179, с. 8]. 
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Як було визначено нами у наукових працях, «при перезавантаженні 

системи пріоритетів щодо протидії корупційному підкупу можна керуватись 

наступними принципами. Найбільшу небезпеку ... становлять зловживання 

у публічно-правовій сфері... Наступним за значущістю напрямом є протидія 

корупційному підкупу серед службових осіб приватно-правової сфери та осіб, 

які надають публічні послуги. Ці два напрями, на нашу думку, майже 

рівноцінні, тому їх можна розташувати на одному щаблі цієї системи 

пріоритетів. Найменш суспільно небезпечним є корупційний підкуп, який 

знаходить свій прояв серед неслужбових осіб, які не надають публічних 

послуг» [135, с. 71]. 

Ураховуючи викладене вище, у своїх ранніх працях здійснювалося 

припущення, що родовим об’єктом корупційного підкупу доцільно визнавати 

національну безпеку України [130, с. 95]. Відповідно до п. 9 ст. 1 Закону «Про 

національну безпеку України» вона визначається як захищеність державного 

суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу 

та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз 

[201]. Конституцією України визначено, що Україна є суверенна і незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава (ст. 1), людина, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю (ст. 3), захист суверенітету і територіальної цілісності 

України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є 

найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу 

(ч. 1 ст. 17) [91]. Саме ці основоположні приписи Основного Закону набувають 

максимального ступеню декларативності через поширення корупції в Україні, 

зокрема у формі корупційного підкупу, що підтверджує його спрямованість на 

заподіяння шкоди національній безпеці України. Твердження про те що 

корупція становить загрозу національній безпеці України не є новим. Воно 

було висловлено у підручнику «Глобальна та національна безпека» (2016 р.) 

[34, с. 859–864].  
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Як було зазначено у Стратегії національної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 26.05.2015 №287/2015, яка на 

сьогодні вже втратила чинність, корупція є однією з актуальних загроз 

національній безпеці України (п. 3.3) [229]. Водночас у чинній Стратегії 

національної безпеки України, що затверджена Указом Президента України від 

14.09.2020 № 392/2020, про це прямо не йдеться, однак зазначається, що 

реалізація пріоритетів національних інтересів України та забезпечення 

національної безпеки забезпечуватиметься, зокрема, за таким напрямом, як 

захист особи, суспільства та держави від правопорушень, зокрема корупційних, 

а поточними та прогнозованими загрозами національній безпеці та 

національним інтересам України визначено, зокрема, корупція перешкоджають 

виведенню української економіки з депресивного стану, унеможливлюють її 

стале і динамічне зростання, підвищують уразливість до загроз, підживлюють 

кримінальне середовище [230]. У науковій літературі підкреслюється, що 

корупція є одним з факторів, які породжують низку небезпек, які можуть 

досить швидко призвести до руйнації соціальної системи (держави) [34, с. 39]. 

Складові цієї соціальної системи нами було запропоновано визнавати 

безпосередніми об’єктами окремих видів корупційного підкупу. Йшлося про 

встановлений законодавством порядок (систему) державного управління в тій 

чи іншій сфері або порядок виконання службових, професійних чи інших 

обов’язків [130, с. 95].  

Пропонуючи наше бачення проблеми порядку суспільних відносин, на які 

посягає корупційний підкуп, відзначаємо, що вказані кримінальні 

правопорушення порушують не один, а кілька таких порядків. Насамперед, 

відповідна група діянь посягає на порядок суспільних відносин з приводу 

належного здійснення службовими особами, працівниками підприємств, 

установ та організацій, а також особами, які здійснюють професійну діяльність, 

пов’язану з наданням публічних послуг, своїх влади чи становища (службового 

становища). Адже корупційний підкуп вчиняється власне з таким 
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спрямуванням: щоб пасивний суб’єкт підкупу використав можливості, 

пов’язані з його посадою, видом діяльності. Доходимо висновку, що належність 

здійснення своєї влади, становища (службового становища) означає здійснення 

її з дотриманням вимог законодавства України. При цьому вказаний порядок 

суспільних відносин неоднорідний. Він складається з таких сфер, як публічно-

правова, приватно-правова та сфера надання публічних послуг. 

Корупційний підкуп, як вказувалося вище, заподіює шкоду й іншому 

типу порядку суспільних відноси, які виступають додатковим безпосереднім 

об’єктом, оскільки порушується не завжди. Як зазначалося вище, ним є порядок 

суспільних відносин у сфері охорони національної безпеки України. Схожу 

пропозицію висловлювала І. М. Ясінь, даючи кримінально-правову 

характеристику незаконному збагаченню [278, с. 377] 

Таким чином, як вбачається з викладеного, корупційний підкуп є 

багатооб’єктним кримінальним правопорушенням та посягає як на порядок 

суспільних відносин з приводу належного здійснення службовими особами, 

працівниками підприємств, установ та організацій, а також особами, які 

здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, 

своїх влади чи становища (службового становища), так і на порядок суспільних 

відносин у сфері охорони національної безпеки України. 

3.1.2 Предмет корупційного підкупу 

Предметом корупційного підкупу є неправомірна вигода, яка, зважаючи 

на законодавчу дефініцію поняття «корупція» (абз. 6 ч. 1 ст. 1 Закону «Про 

запобігання корупції») є іманентною властивістю вказаного поняття, а отже і 

явища [199]. Тому й корупційний підкуп завжди пов'язаний з таким предметом, 

як неправомірна вигода. Поняття «неправомірна вигода» визначено як 

у регулятивному законодавстві (п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону «Про запобігання 

корупції») [199], так і в чинному КК. Вказані дефініції ідентичні. При цьому 

у КК неправомірна вигода тлумачиться у ч. 2 примітки ст. 354 та у примітці 

ст. 364
1
. Незважаючи на ідентичність вказаних дефініцій, у першому випадку 
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законодавець передбачив, що вона поширюється виключно на ст. 354 КК, а 

в другому – на статті 364, 364
1
, 365

2
, 368, 368

3
, 368

4
, 369, 369

2
 та 370 КК. 

Попри певну стилістичну відмінність дефініцій поняття «неправомірна 

вигода» у статтях КК, будемо розглядати їх як ідентичні. Водночас наявність 

таких дефініцій вважаємо недоліком нормотворчої техніки КК, на який 

звертали увагу інші науковці [269, с. 298]. Автори проєкту КК виправляють 

вказану ситуацію та розміщають визначення поняття «неправомірна вигода» 

у ст. 1.3.1. «Значення термінів КК» [233]. На наш погляд, дефініція поняття 

«неправомірна вигода» пройшло свою апробацію як у теорії, так і на практиці, 

а тому у проєкті КК вона залишилася незмінною. 

С. В. Якимова, розглядаючи неправомірну вигоду як предмет 

кримінальних правопорушень, наділяє її економічною та динамічною ознаками, 

відзначаючи, що перша з них полягає у можливості безпосередньої чи 

опосередковано грошової оцінки, у разі виникнення особистих немайнових 

прав, що тісно переплітаються з майновими, а друга – у характері незаконних 

дій щодо такої вигоди (пропонування, обіцяння, надання або одержання) [269, 

с. 300]. Вважаємо за доцільне уточнити вказаний підхід та виокремлювати 

наступні ознаки неправомірної вигоди, як економічну, що означає вид такої 

вигоди (грошові кошти, інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні 

активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру), 

динамічну, що вказує на дії, що здійснюються з неправомірною вигодою 

(пропозиція, обіцянка, надання, одержання) та юридичну, яка передбачає 

відсутність законних підстав на здійснення вказаних вище дій. 

У теорії кримінального права поняття «неправомірна вигода» достатньо 

повно висвітлюється. В усіх дисертаціях, присвячених проблемам кримінальної 

відповідальності за конкретні протиправні прояви корупційного підкупу, 

розглядаються проблеми розуміння його предмету. Майже кожен автор вказує 

на логічні, стилістичні, структурні та інші недоліки законодавчого визначення, 

та висловлює позицію щодо його вдосконалення. Найбільшої критики 
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піддається віднесення законодавцем до неправомірної вигоди її нетрадиційних 

видів, таких як переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші 

вигоди нематеріального чи негрошового характеру. 

Основні підходи щодо розуміння поняття неправомірної вигоди, які 

критикуються науковцями: 

– необґрунтована відмова від терміна «хабар» та заміна його поняттям 

неправомірної вигоди. Наприклад, О.С. Бондаренко пропонує відмовитися від 

останнього поняття. Замінивши його терміном «хабар», під яким пропонує 

розуміти «будь-які переваги матеріального та/або нематеріального характеру, 

які мають як грошове, так і не грошове вираження» [15, c. 78–70]; 

– неточність перекладу міжнародних документів у сфері боротьби 

з корупцією, зокрема, Конвенції ООН проти корупції, у тексті якої міститься 

термін «undue advantage», а в офіційному її перекладі – «неправомірна 

перевага», який і доцільно було б запозичити у текст КК (О. С. Бондаренко [15, 

c. 81–82], М. В. Рябенко [215, с. 70–71]); 

– визнання неправомірною вигодою електронних грошей (грошові кошти) 

(О. С. Бондаренко [15, c. 94–95]); 

– вилучення такого елемента неправомірної вигоди, як грошові кошти, 

оскільки вони охоплюються поняттям «майно» (І. С. Ковальова [79, с. 76] 

– визнання неправомірною вигодою інформації (майно) (О. П. Бабіков 

[10, с. 159–161]); 

– визнання неправомірною вигодою електричної та теплової енергії 

(О. П. Бабіков [10, с. 170]); 

– законодавче закріплення понять «переваги», «пільги», «послуги», що 

утворюють зміст неправомірної вигоди, в антикорупційному законодавстві 

України (О. С. Бондаренко [15, c. 81–82]); 

– вилучення такого елемента неправомірної вигоди, як «будь-які інші 

вигоди нематеріального чи не грошового характеру», оскільки вони 
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охоплюються іншими елементами предмета корупційного підкупу 

(О. С. Бондаренко [15, c. 106–107]); 

– вилучення таких елементів неправомірної вигоди, як «пропонують», 

«обіцяють», «надають» і «одержують», оскільки вони характеризують 

об’єктивну сторону складу злочину (Ю. В. Гродецький [38, с. 124-125], 

О. С. Бондаренко [15, c. 106–107]); 

– встановлення того, що підставою визнання вигоди неправомірною є й її 

адресування особі, що наділена службовими повноваженнями та пов’язаними 

із ними можливостями (О. С. Бондаренко [15, c. 110]); 

– введення мінімального порогу у розмірі неправомірної вигоди у складі 

злочину, передбаченому ст. 354 КК, а саме розмір неправомірної вигоди, що 

перевищує 3 НМДГ, у разі наявної можливості його обрахування 

(І. С. Ковальова [79, c. 106–107], Д. А. Третьяков [236, с. 77]). Водночас існує і 

інший підхід, відповідно до якого рішення у чинному КК стосовно відсутності 

мінімального розміру неправомірної вигоди у ст. 354 КК є виваженим 

(К. К. Овод [150, с. 84]); 

– відмова від казуїстичного переліку тих предметів, що утворюють 

неправомірну вигоду, обмежившись вказівкою, що неправомірна вигода 

включає матеріальні та нематеріальні блага (О. П. Бабіков [10, с. 170], 

Ю. В. Гродецький [38, с. 124]); 

– твердження, що неправомірна вигода як предмет корупційного підкупу 

має виключно майновий характер (О. П. Бабіков [10, с. 177–178], В. М. Киричко 

[76, с. 66], К. К. Овод [150, с. 84]. Водночас існує і протилежна точка зору, 

відповідно до якої неправомірна вигода має як майновий, так і немайновий 

характер (П. П. Андрушко [8, с. 113], О. О. Дудоров [102, с. 402], М. Б. Желік 

[50, с. 90–91], В. В. Плекан [168, с. 105–107], Я. В.Ризак [213, с. 78–82], 

М. В. Рябенко [215, с. 78–80], О. Д. Ярошенко [276, с. 5, 11, 15]; 

– віднесення неправомірної вигоди до знаряддя вчинення корупційного 

підкупу. Наприклад, з точки зору О. Д. Ярошенко, «неправомірної вигоди не 
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може бути предметом злочину, тому що: неправомірна вигода пов’язана з 

діянням безпосередньо, оскільки не віддалена від цього діяння; неправомірна 

вигода – це ідеальна форма, а предмет злочину повинен об’єктивно існувати 

у реальному вигляді; при пропозиції неправомірної вигоди, коли реальної 

вигоди немає (у ситуаціях коли вчинено пропозицію надати неправомірну 

вигоду службовій особі за вчинення діяння, а в майбутньому отримати якусь 

вигоду) або пропонується щось, чого ще не створено (пропозиція надати будь-

яку послугу)» [276, с. 72]. Схожий підхід міститься у працях Д. Г. Михайленка 

[191, с. 21]. 

Таким чином, у науковій літературі неправомірна вигода як предмет 

корупційного підкупу достатньо повно охарактеризована. Надаючи своє 

бачення питанням розуміння неправомірної вигоди як елемента законодавчої 

конструкції корупційного підкупу, відзначимо, що нам імпонує точка зору тих 

науковців, які пропонують відмовитися від казуїстичного перерахування 

компонентів неправомірної вигоди, особливо з огляду на те, що вони не 

визначені у регулятивному законодавстві України. Як справедливо зазначає 

З.А. Загиней, точно встановити його зміст складно через те, що законодавство 

України не визначає понять «переваги», «пільги», які є складовими дефініції 

поняття «неправомірна вигода». Тобто законодавець встановлює невідоме через 

невідоме [54, с. 41]. Будь-яка дефініція правового поняття повинна містити його 

істотні ознаки. А тому нам імпонує підхід надання узагальнюючої, а не 

казуїстичної дефініції поняття «неправомірна вигода». При цьому висловимо 

наступні основні зауваги. 

По-перше, під неправомірною вигодою, на наш погляд, слід розуміти як 

матеріальні, так і нематеріальні блага, що дозволить охопити будь-яку 

з вказаних компонентів, що на сьогодні передбачені у Законі «Про запобігання 

корупції», а також у КК. 

По-друге, попри певну неточність термінологічного звороту 

«неправомірна вигода» порівняно з офіційним перекладом міжнародних 
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антикорупційних конвенцій, вважаємо за доцільне не відмовлятися від нього у 

національному законодавстві України. Оскільки при перекладі англомовне 

слово може мати як основне, так і другорядні значення. Подекуди другорядні 

значення слова є не менш вдалі, ніж основне. Окрім того, поняття 

«неправомірна вигода» широко увійшло у правничий лексикон. І на сьогодні 

його зміст є зрозумілим для осіб, які застосовують норми про корупційний 

підкуп. 

По-третє, ураховуючи погляди О. М. Костенка про необхідність 

соцальної доктрини у суспільстві [96, с. 99], спроби реформування або 

вдосконалення національного законодавства у сфері кримінально-правової 

протидії корупційному підкупу мають базуватися не на традиційних 

позитивістських підходах, а повинні враховувати запити і сучасні потреби 

соціуму. «Обмеження видів неправомірної вигоди, які мають бути закріплені 

в її нормативному визначенні, є ірраціональним та неприроднім. Відтак 

неправомірна вигода при корупційному підкупі є соціально шкідливою у будь-

якому вигляді: майновому чи немайновому, матеріальному чи нематеріальному, 

оскільки зумовлює корозію всіх соціальних інститутів в Україні» [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., с. 46].  

По-четверте, міжнародні документи вказують на широке розуміння 

поняття неправомірної вигоди. Наприклад, Палермська конвенція ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності, виокремлюючи ознаки корупції, 

відносить до неправомірної як матеріальну вигоду, так і переваги 

нематеріального характеру [88]. 

Таким чином, підсумовуючи викладене відзначимо, що неправомірна 

вигода як предмет корупційного підкупу – це матеріальні та нематеріальні 

блага, які можуть мати як майновий, так і немайновий характер. 
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3.1.3 Суспільно небезпечні альтернативні дії, що утворюють 

корупційний підкуп 

Звертаємо увагу на те, що законодавець у статтях про корупційний підкуп 

передбачив різні види альтернативних дій, що характерні для його активної та 

пасивної форм. Як вбачається з Додатку «Д», законодавча конструкція 

корупційного підкупу у цій частині включає як прагматичні висловлювання, що 

є своєрідним виявленням наміру активного корупціонера (пропозиція, обіцянка 

неправомірної вигоди), спрямованого на пасивного корупціонера (прийняття 

пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди), так і фізичні дії активного та 

пасивного корупціонера, що полягають у наданні та одержанні неправомірної 

вигоди. 

Окремі науковці негативно ставляться до криміналізації «прагматичної 

частини» корупційного підкупу, мотивуючи це здебільшого надмірною 

криміналізацією виявлення наміру [71, с. 15, 260, 288; 124]. Проте окремі 

дослідники відзначають доцільність такої криміналізації з огляду 

на необхідність виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань [215, 

с. 93–94] або інформаційно-превентивного значення кримінального закону [17, 

с. 71–97]. 

Розглянемо вказані вище дії активного та пасивного корупціонера з точки 

зору елементів законодавчих конструкцій. Їх можна поділити на два види: 

висловлювання з прагматичним значенням (пропозиція – прийняття пропозиції, 

обіцянка – прийняття обіцянки, прохання надати) та фізичні дії (надання – 

одержання). Прагматичне значення – це той зміст, підтекст, який мовець має на 

увазі при висловлюванні, а слухач декодує та розуміє [138, с. 103]. Тобто 

прагматичні висловлювання складаються з двох компонентів: мовного та 

комунікативного, утворюючи мовленнєвий акт. З точки зору прагматики 

пропозиція, обіцянка та прохання належать до різних типів таких актів: 

прохання – до директив, коли той, хто говорить, намагається спонукати того, 

хто слухає, реалізувати серію дій, які представлені у змісті прохання, а обіцянка 
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та пропозиція (оферта) – до комісивів, які використовуються мовцем з метою 

взяти на себе у майбутньому будь-яке зобов’язання [221, с. 182]. Якщо 

директиви – це висловлювання-спонукання, що мають головною метою прямо 

спонукати до дії адресата, то комісиви – це мовленнєві акти прийняття 

зобов’язань, дія яких спрямована не на слухача, а на мовця, оскільки саме на 

нього покладається відповідальність за дотримання зобов’язань. Адресант 

зобов’язується винити певну дію або вести себе певним чином.  

Пропозиція та обіцянка, з точки зору дослідників прагматичних значень 

мовленнєвих актів, для успішного здійснення такого акту, повинні відповідати 

наступним умовам: предмет пропозиції та обіцянки має бути поданий 

зрозуміло, пропозиційний зміст пропозиції та обіцянки повинен стосуватися 

майбутньої дії; обіцяне повинно бути вигідним (бенефактивним) для адресата; 

обіцяна дія повинна мати смисл, тобто не повинна бути такою, що розуміється 

сама собою [222, с. 226–228]. 

З точки зору лінгвістів, єдиною моделлю комісивів, що не пересікається з 

моделями інших класів мовленнєвих актів є власне обіцянка. Пропозиція, 

наприклад, одночасно з комісивним компонентом містить і директивний зміст, 

оскільки передбачає не лише анонсовану майбутню дію мовця, але і спонукає 

слухача до певної дії [98, с. 410]. Пропозиція – це те, що фігурує 

у мовленнєвому акті та може бути предметом прохання, обіцянки тощо [158, 

с. 36]. 

Законодавець у ч. 3 примітки ст. 354 КК визначає зміст понять 

«пропозиція» та «обіцянка» неправомірної вигоди, відрізняючи їх тим, що 

обіцянка є більш конкретизованою пропозицією [205, с. 323], оскільки при 

обіцянці обов’язково повідомляється про час, місце, спосіб надання 

неправомірної вигоди [236, с. 86]. На думку О. К. Маріна, «у даному разі логіки 

у такому розмежуванні пропозиції та обіцянки я особисто не бачу. Обіцянка, по 

суті, нічим не відрізняється від пропозиції, оскільки повідомлення про час, 
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місце, спосіб надання неправомірної вигоди свідчать про конкретизацію 

пропозиції, а не про перетворення її на обіцянку» [119, с. 101]. 

Водночас у теорії кримінального права пропонується відмежовувати 

пропозицію від обіцянки тим, що при пропозиції надати неправомірну вигоду 

ініціатором цього злочину завжди є «активний» корупціонер, а при її обіцянці 

ініціатива надати неправомірну вигоду може виходити як від «активного», так і 

від «пасивного» корупціонерів [163, с. 124]. Погоджуючись з вказаним 

підходом, а також з огляду на прагматичне значення пропозиції та обіцянки як 

мовленнєвих актів, вважаємо за доцільне залишити елементом законодавчої 

конструкції підкупу активного корупціонера лише обіцянку надати 

неправомірну вигоду, оскільки обіцянка включає пропозицію її надати у 

майбутньому. При цьому спосіб обіцянки неправомірної вигоди може бути 

будь-яким і на кваліфікацію вчиненого діяння він не впливає [236, с. 85].  

Проілюструємо викладене матеріалами судової практики. Згідно 

з вироком Богунського районного суду Житомирської області від 13.05.2019 

у справі № 295/1399/18 ОСОБА_1 засуджено за те, що він, перебуваючи 

у службовому кабінеті відділу поліції ГУПН під час проведення слідчої дії 

у ході досудового розслідування кримінального провадження висловив 

обіцянку слідчому слідчого відділу відділу поліції ГУНП надати неправомірну 

вигоду в розмірі 1000 дол. США шляхом перерахування зазначеної суми 

на картковий рахунок слідчого за вчинення дій, спрямованих на повернення 

транспортного засобу, належного ОСОБА_1 на праві приватної власності, 

на який за ухвалою слідчого судді Богунського районного суду накладено 

арешт [24]. Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 23.09.2019 

вказаний вирок залишено без зміни [246]. ВС вказані судові рішення залишив 

без зміни, визнавши, зокрема доводи у касаційній скарзі захисника про те, що, 

визнаючи доведеною вину ОСОБА_1 в обіцянці надати неправомірну вигоду, 

суди не встановили, ані часу, ані місця, ані способу реалізації цього умислу, як 

того вимагає п. 3 примітки до ст. 354 КК, спростовуються фактичними 
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обставинами вчинення злочину, встановленими під час судового розгляду 

в судах першої та апеляційної інстанцій на підставі належно оцінених доказів, 

наявних у матеріалах кримінального провадження [174]. Погоджуючись 

з вказаними судовими рішеннями, відзначаємо, що у наведеній ситуації 

ОСОБА_1, пообіцявши надати неправомірну вигоду, висловив пропозицію це 

зробити у майбутньому. Вказане підтверджує висловлену нами вище гіпотезу 

про те, що пропозиція характерна, зокрема, для обіцянки. 

Ще одним висловленням з прагматичним значенням активного 

корупціонера названо прохання надати неправомірну вигоду. Як було зазначено 

у підрозділі 1.4, вказана дія віднесена або до пасивного (ч. 3 ст. 354, ст. 368 

КК), або до активного (ч. 3 ст. 368
3
, ч. 3 ст. 368

4
 КК) підкупу. У теорії 

кримінального права висловлюється позиція, відповідно до якої вказівку на 

прохання надати неправомірну вигоду слід виключити як з активної, так і з 

пасивної форм підкупу [215, с. 106–107; 271, с. 221]. Наприклад, О. К. Марін 

спрогнозував, що «прохання надати вигоду» стає своєрідною ініціативою 

наступної суспільно небезпечної поведінки, яка полягатиме для ст. 354 та 368 

КК у одержанні неправомірної вигоди, а для злочинів, передбачених ст. ст. 368
3
 

та 368
4
 КК взагалі невідомо у чому. Справа в тому, що з чинної редакції 

ст. ст. 368
3
 та 368

4
 КК незрозуміло до кого конкретно звернено «прохання»: до 

особи, яка повинна одержати таку вигоду, чи до якоїсь третьої особи, яка наразі 

не є учасником «схеми надання-одержання» [119, с. 101]. 

Погодитися з вказаним не можемо, оскільки прохання надати 

неправомірну вигоду характеризується рядом ознак, що вирізняє цю форму 

протиправної поведінки від інших альтернативних діянь, що утворюють 

активний та пасивний підкупи. Як було встановлено у підрозділах 1.4. та 2.2, 

проханню надати неправомірну вигоду властиві наступні ознаки: 

а) спонукальність; б) некатегоричність; в) активність. З урахуванням різного 

ступеню інтенсивності прохання, що може мати місце при вчиненні особою 

відповідної дії, намір надати неправомірну вигоду може виникнути у активного 
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суб’єкта ще до висловлення відповідного прохання з боку пасивного суб’єкта. 

Саме цим, як зазначалося у підрозділі 2.2 роботи, підбурювання до вчинення 

кримінального правопорушення від прохання надати неправомірну вигоду як 

діяння, що включено до форм пасивного підкупу. У разі виключення вказаної 

дії з законодавчих конструкцій підкупу, може виникнути ситуація, за якої 

особа, яка висловила прохання надати неправомірну вигоду не буде 

притягатися до кримінальної відповідальності, хоча її дія є суспільно 

небезпечною (принаймні суспільна небезпека такого діяння співвідносна 

суспільної небезпекою з прийняттям пропозиції та обіцянки неправомірної 

вигоди). Відповідний негативний приклад з судової практики наводився нами 

у підрозділі 2.2 роботи.  

Прохання може виступати способом підбурювання. Проте, як було 

встановлено у підрозділі 1.4. роботи, інтенсивність прохання як способу 

підбурювання повинна бути вищою порівняно з проханням надати 

неправомірну вигоду, оскільки підбурювання характеризується схилянням 

іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, тоді як прохання 

надати неправомірну вигоду як дія при пасивному підкупі вказану мету не 

переслідує та набуває ознак односторонньої угоди, за якої вказане діяння 

вважається закінченим з моменту, коли відповідне прохання висловлене та 

доведене до відома адресата. Окрім того, підбурювання як закінчена дія має 

місце лише у випадку її успішності (результативності), тобто у разі, коли саме 

підбурювач викликав в іншої особи намір вчинити кримінальне 

правопорушення, а особа, яку схиляли, виконала хоча б частину об’єктивної 

сторони кримінального правопорушення, до вчинення якого її підбурювали. 

Водночас прохання надати неправомірну вигоду може характеризуватися 

меншим ступенем інтенсивності впливу на адресата, у якого може бути 

сформований намір передати неправомірну вигоду іншій особі ще 

до висловлення прохання адресантом. При цьому для закінчення такої дії, як 

прохання надати неправомірну вигоду факт її успішності не потрібен.  
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У кримінально-правовій літературі, на підставі вивчення зарубіжного 

кримінального законодавства, виокремлюється такі законодавчі системи, що 

відрізняються одна від одної за моментом закінчення злочинів аналізованого 

виду: 1) система односторонньої заяви: для встановлення його закінчення 

достатньо виявити готовність особи надати неправомірну вигоду; 2) система 

двосторонньої угоди: для моменту закінчення злочину потрібно встановити 

згоду особи прийняти запропоновану їй неправомірну вигоду; 3) система 

реалізації двосторонньої угоди у формі фактичного отримання запропонованої 

неправомірної вигоди, за якої угода про неправомірну вигоду, яка не 

супроводжується її одержанням, розглядається лише як готування; 4) система, 

яка для встановлення закінчення комерційного підкупу потребує не лише 

прийняття неправомірної вигоди, а і вчинення того діяння, заради якого вона 

була вручена [102, с. 278]. 

У чинному КК передбачено першу, другу та третю системи, оскільки для 

ментальної частини корупційного підкупу слід установити згоду особи на 

прийняття неправомірної вигоди, а для фізичної частини – одержання хоча б її 

частини. 

Характеризуючи ментальну частину корупційний підкупу, відзначаємо, 

що окрім дій з прагматичним значенням активного корупціонера передбачена й 

відповідна пара як наслідок рефлексії з боку пасивного корупціонера: 

прийняття пропозиції та прийняття обіцянки неправомірної вигоди.  

Ураховуючи нашу пропозицію відмовитися від такої дії пасивного 

корупціонера, як пропозиція надати неправомірну вигоду, відзначаємо, що 

прийняття обіцянки неправомірної вигоди полягає у згоді слухача (пасивного 

корупціонера) на одержання неправомірної вигоди у майбутньому, спосіб якої 

може бути будь-яким і на кваліфікацію не впливає. Не впливає на кваліфікацію 

і те, чи збирався пасивний корупціонер вчиняти чи не вчиняти будь-яку дії 

з використанням свого становища, в інтересах того, хто пообіцяв неправомірну 

вигоду або в інтересах третіх осіб.  
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Розглянемо приклад з судової практики. 

Предметом оцінки у судових рішеннях була наступна ситуація: 

ОСОБА_1, керуючи автомобілем, був зупинений автопатрулем. Після 

виявлення інспектором ОСОБА_3 у ОСОБА_1 характерних ознак алкогольного 

сп’яніння та передачі документів для складання протоколу про адміністративне 

правопорушення, ОСОБА_1 з метою уникнути притягнення до 

адміністративної відповідальності поклав поклав на переднє пасажирське 

сидіння службового автомобіля 1000 грн 0з тією метою, щоб інспектор 

ОСОБА_3 не складав протокол. У подальшому ОСОБА_1 сів за кермо свого 

автомобіля, намагався втекти з місця вчинення злочину та потрапив 

у дорожньо-транспортну пригоду.  

Суд першої інстанції визнав ОСОБА_1 винуватим у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 369 КК, тобто у наданні службовій особі неправомірну 

вигоду за невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає 

неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового 

становища [26]. Суд апеляційної інстанції залишив вказаний вирок без зміни 

[244]. На вказані судові рішення адвокат подав касаційну скаргу, в якій з-поміж 

іншого зазначив на неправильності кваліфікації дій ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 369 

КК. Захисник вважає, що дії його підзахисного мали бути кваліфіковані як 

замах на вчинення злочину, тобто за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК, оскільки 

працівники поліції відмовилися від отримання неправомірної вигоди.  З такими 

доводами погодився ВС та перекваліфікував дії ОСОБА_1 з ч. 1 ст. 369 на ч. 2 

ст. 15 – ч. 1 ст. 369 КК. Колегія суддів ККС вважала обґрунтованими доводи 

у касаційній скарзі захисника з огляду на те, що злочин, передбачений ст. 369 

КК, є закінченим з моменту, коли винний запропонував чи пообіцяв надати 

неправомірну вигоду службовій особі, а остання усвідомила цю інформацію, 

або коли службова особа прийняла хоча б частину наданої неправомірної 

вигоди. Якщо службова особа відмовилася прийняти запропоновані, обіцяні чи 

надані їй гроші, цінності, послуги або з якихось причин не отримала 
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неправомірну вигоду, дії того, хто намагався її надати, належить кваліфікувати 

як замах на вчинення злочину [175]. 

Погодитися з таким підходом не можемо. На відміну від класичного 

правила визначення моменту закінчення давання–одержання хабара, яке 

полягає у тому, що злочини, передбачені статтями 368 та 369 КК вважаються 

закінченими з  моменту,  коли службова особа прийняла хоча б частину хабара, 

а у випадках, коли вона відмовилася прийняти запропоновані гроші,  цінності,  

послуги,  дії того, хто намагався дати хабар, належить кваліфікувати як замах 

на його давання [203], що об’єктивно екстраполюються на визначення моменту 

надання – одержання неправомірної вигоди. Проте момент закінчення таких 

діянь, як обіцянка надати неправомірної вигоди – прийняття пропозиції 

неправомірної вигоди повинен визначатися по-іншому. Приєднуючись 

до підходу О. О. Дудорова та Г. М. Зеленова, дії з обіцянки надання 

неправомірної вигоди слід відносити до системи односторонньої заяви, коли 

для закінчення злочину досить виявити готовність продати службову діяльність 

за певну плату; замах за такої системи неможливий [102, с. 278]. Тому й 

обіцянку надати неправомірної вигоди слід вважати закінченою дією з моменту 

відповідного волевиявлення суб’єкта незалежно від того, чи буде отримана 

згода іншої особи на прийняття неправомірної вигоди. У той же час прийняття 

обіцянки неправомірної вигоди належить до системи двосторонньої угоди, 

оскільки суб’єкт пасивного підкупу може прийняти лише висловлену іншою 

особою пропозицію надати неправомірну вигоду. Тому й прийняття пропозиції 

неправомірної вигоди вважається закінченою дією, коли суб’єкт пасивного 

підкупу погодився прийняти неправомірну вигоду. 

Переходячи до характеристики фізичної частини корупційний підкупу, 

яка виражена у законодавчій його конструкції такими діями, як надання-

одержання неправомірної вигоди, відзначимо, що вказані дії з певними 

відмінностями включаються у законодавче визначення поняття корупції. 

Йдеться, насамперед, про міжнародні документи, а саме про Конвенцію ООН 
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проти корупції [87], Кримінальну конвенцію про боротьбу з корупцією [101], 

а також Цивільну конвенцію про боротьбу з корупцією [258], а також про 

національне законодавство (Закон «Про запобігання корупції» [199]). 

У наших попередніх працях ми детально проаналізували корупцію як 

дихотомічне явище, що складається з активної та пасивної корупції та 

визначили основні недоліки, що пов’язані з неоднаковою регламентацією цих 

двох форм корупції [133; 136]. Порівнюючи активну та пасивну форми корупції 

(Додаток «Д»), відзначаємо, що у законодавчому визначенні вказаного явища 

вчинення корупційних дій одним з учасників корупційний підкупу є метою 

іншого його учасника, і навпаки. Як випливає з Додатку «Е», не всі цілі 

пасивного корупціонера забезпечені діяннями з боку корупціонера активного. 

Зокрема, такій меті, як одержання неправомірної вигоди не кореспондує жодна 

з дій. При цьому не можна говорити, що надання неправомірної вигоди 

забезпечує реалізацію мети у виді одержання такої вигоди, адже це діяння 

забезпечує іншу мету – прийняття неправомірної вигоди [136, с. 25]. 

На перший погляд, у визначенні поняття «корупція» законодавець 

використав слова «одержання» та «прийняття» як синоніми [136, с. 26]. 

Водночас, як вбачається з аналізу значення слів «прийняття» та «одержання» 

в українській мові, слово «одержання» є синонімом слова «здобувати», яке 

визначається обов’язковою активністю суб’єкта [20, с. 455], тоді як слово 

«приймати» має більш пасивне забарвлення, і обов’язково відсилає нас 

до активних дій іншої особи [20, с. 1117]». «Отже, прийняття можливе лише 

за активної поведінки іншої особи, спрямованої на надання чи передачу кого-

небудь чи чого-небудь. При цьому прийняття не є абсолютно пасивною 

поведінкою та вимагає від приймаючої особи також певний ступінь активності. 

У наведеному тлумаченні це проілюстровано такими формами, як «ловити», 

«відбивати», «погоджуватися взяти». Саме наявність певної згоди отримати 

щось, тобто узгодженість дій відчужувача та набувача, дає змогу відмежувати 

прийняття від одержання, отримання чи здобуття. Останні можливі і без 
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погодження дій набувача з відчужувачем, або взагалі без відчужувача як 

такого» [136, с. 27]. Тому й законодавець у визначенні поняття «корупція» 

слова «прийняття» та «одержання» використовує не як синоніми, а як слова, що 

схожі, але різні за змістом, що позначають різні види суспільно небезпечних 

дій.  

Ураховуючи викладене, пропонуємо під «одержанням неправомірної 

вигоди» розуміти дії особи, вказаної у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 

запобігання корупції», з набуття неправомірної вигоди шляхом активного її 

здобування, використовуючи свої службові повноваження чи пов’язані з ними 

можливості, за відсутності підкупу, а під прийняттям неправомірної вигоди                     

–  дії особи, зазначеної у ч. 1 ст. 3 Закону «Про запобігання корупції», з набуття 

неправомірної вигоди шляхом погодження підкупу [136, с. 28]. 

Повертаючись до характеристики фізичної частини законодавчої 

конструкції корупційний підкупу, яка характеризується наданням                                    

– одержанням неправомірної вигоди, а також ураховуючи вище здійснений 

аналіз понять «прийняття» та «одержання» неправомірної вигоди, відзначаємо, 

що диспозиції статей про корупційний підкуп слід доповнити прийняттям 

неправомірної вигоди (пасивна форма корупційний підкупу), що має 

утворювати пару з такою дією активного корупціонера, як надання. Водночас 

одержання неправомірної вигоди, яке, як зазначалося вище, характеризується 

більш активною позицією пасивного корупціонера, також слід залишити у КК, 

визнати надання такої вигоди парною дією активного корупціонера [133, 

с. 414–415]. 

Ураховуючи предмет нашого наукового пошуку, вважаємо за необхідне 

зупинитися також на такій дії, як вимагання неправомірної вигоди, дефініція 

якої закріплена у ч. 5 примітки ст. 354 КК. Відзначаємо, що вона є заплутаною 

та термінологічно перевантаженою, складною для сприйняття. Так, адресатом 

вимоги у визначенні поняття «вимагання неправомірної вигоди» визнається 

«особа, яка надає неправомірну вигоду», що підтверджує визнання вимагання 
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закінченою дією лише після надання неправомірної вигоди «активним» 

корупціонером, і, відповідно, її одержання «пасивним» корупціонером. Однак 

такий підхід – помилковий, що потребує внесення змін до тексту КК з тим, щоб 

вимагання неправомірної вигоди визнавалося закінченим кримінальним 

правопорушенням з моменту висловлення вимоги щодо надання неправомірної 

вигоди. Вказане обумовлює зміни підходу щодо розуміння адресата вимагання 

з особи, яка надає неправомірну вигоду, на іншу особу. Окрім того, 

у визначенні відкритої форми вимагання не міститься вказівки на законність 

тих прав та інтересів особи, які ставляться під загрозу вимаганням, що 

вказується як на недолік у теорії кримінального права [271, с. 25–29], з чим 

повністю погоджуємося. 

З наявністю кримінально-правової заборони одержання неправомірної 

вигоди, поєднаного з вимаганням, попередньо можна погодитися. Водночас 

визнати можливість притягнення до кримінальної відповідальності за 

прийняття обіцянки неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням, не 

уявляється можливим. Так само необґрунтованим є симбіоз вимагання 

неправомірної вигоди з прийняттям її обіцянки. Такі дії взаємно виключають 

одна одну. Зазначене пояснюється тим, що при вимаганні ініціатором цього 

злочину завжди є «пасивний» корупціонер. Про це свідчить те, що 

у легальному визначенні поняття «вимагання» зазначається, що «активний» 

корупціонер «…вимушений надати неправомірну вигоду..» і ця «вимушеність» 

є наслідком вимоги «пасивного» корупціонера з погрозою вчинення дій або 

бездіяльності, які можуть зашкодити законним правам та інтересам 

«активного» корупціонера. Тобто спочатку «пасивний» корупціонер висуває 

вимогу неправомірної вигоди, а вже потім «активний» корупціонер на неї 

певним чином реагує. Прийняття обіцянки неправомірної вигоди є 

кореспондуючою дією від пропозиції неправомірної вигоди, ініціатором якої, 

як зазначалося раніше, є виключно «активний» корупціонер.  



149 
 

Прийняття обіцянки неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням, є 

неможливим. Адже вимагання неправомірної вигоди та прийняття обіцянки 

неправомірної вигоди є взаємовиключними протиправними діями «пасивного 

корупціонера». Якщо «пасивний» корупціонер вже висловив вимогу до 

«активного» корупціонера щодо надання йому неправомірної вигоди (ініціював 

кримінальне правопорушення), то останній вже не може запропонувати її, 

а відтак немає і пропозиції, щоб її прийняти. І навпаки, якщо «активний» 

корупціонер запропонував неправомірну вигоду, то «пасивний» корупціонер не 

може висунути вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди. 

Отже, з викладеного вище вбачається що з перерахованих дій 

корупційного підкупу вимагання може виступати кваліфікуючою ознакою 

виключно стосовно такої дії пасивного корупціонера, як одержання 

неправомірної вигоди. 

Таким чином, дії, що утворюють законодавчу конструкцію корупційний 

підкупу доцільно вдосконалити з огляду на необхідність приведення 

у відповідність з прагматичним значенням кожної дії та спрямованості 

корупційної поведінки суб’єкта підкупу. 

3.1.4 Предмет змови при корупційному підкупі 

Як зазначалося вище, для корупційний підкупу, для різних його форм, 

характерним є предмет змови, що, відповідно, є тотожними у пасивній та 

активній його формах. У законодавчих конструкціях статей, які передбачають 

відповідальність за корупційний підкуп, відповідні предмети описано у схожий 

спосіб. Так, законодавчі конструкція вказаних вище предметів включають такі 

елементи: а) адресат впливу активного корупціонера: особа зі спеціальним 

статусом (працівник підприємства, установи, організації або особа, яка працює 

на користь підприємства, установи чи організації – ст. 354 КК, службова особа 

– статті 368
3
, 369, особа, яка надає публічні послуги – ст. 368

4
), б) бажана 

поведінка пасивного корупціонера: вчинення чи невчинення дій 

з використанням становища, яке займає особа (наданої їй влади чи службового 
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становища) – статті 354, 369, вчинення дій чи її бездіяльність з використанням 

наданих повноважень – ст. 368
3
, ч. 1 ст. 368

4
; в) коло інтересів: інтереси 

«хабародавця» або інтереси третьої особи – всі статті про корупційний підкуп.  

Таким чином, законодавець сконструював такий елемент корупційний 

підкупу, як предмет змови типово, вказавши фактично на момент його 

закінчення. Адже факт виконання чи невиконання пасивним корупціонером 

обумовлених домовленістю зобов’язань не впливає на визнання закінченим 

відповідних видів корупційний підкупу.  

Не дивлячись на те, що виконання зобов’язання пасивним корупціонером, 

яке полягає у вчиненні чи невчиненні ним будь-яких дій з використанням свого 

становища, в інтересах активного корупціонера або в інтересах третіх осіб, 

перебуває поза складом корупційний підкупу, однак його зміст має важливе 

значення для встановлення наявності ознак відповідних складів корупційних 

правопорушень. Окрім того, окремі науковці не погоджуються з відсутністю 

залежності кваліфікації від тієї обставини, збирався чи ні спеціальний суб’єкт 

виконувати обумовлені дії з використанням свого статусу. «Зокрема є точка 

зору, що у випадку, коли спеціальний суб’єкт, приймаючи неправомірну 

вигоду, не збирається вчинювати будь-які дії в інтересах особи, що таку вигоду 

надає чи в інтересах третіх осіб, то склад підкупу відсутній і дії такої особи 

необхідно кваліфікувати як шахрайство» [125, с. 31]. 

Бажана поведінка пасивного корупціонера як предмет впливу 

та поведінки корупційний підкупу вказує на те, що вона загалом спрямована 

у майбутнє, оскільки стосується подальшого вчинення чи невчинення дій та має 

бути обумовлена наданими йому владою чи становищем (службовим 

становищем). Погодимося з О. О. Дудоровим у тому, що вказане 

формулювання свідчить про зв’язок таких майбутніх дій пасивного 

корупціонера не лише з його службовою компетенцією, а з використанням 

влади або становища (службового становища) [40, с. 86]. Тобто, пасивний 

корупціонер у майбутньому як рефлексія на неправомірну вигоду може 
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вчинити чи не вчинити певні дії, що не належать до його компетенції, однак він 

може це зробити використовуючи надані повноваження. Відповідну ознаку 

вдало назвав В. М. Киричко, спираючись на аналіз судової практики 

притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 368 КК: обумовленість як 

обов’язкова ознака корупційний підкупу [77, с. 125–126]. Власне відсутність 

такої обумовленості є розмежувальною ознакою між корупційний підкупом та 

порушенням обмежень щодо одержання подарунків (ст. 172
5
 КУпАП) [82]. 

Окрім того, майбутні дії пасивного корупціонера можуть бути як 

правомірними, так і протиправними. Цей аспект викликає заперечення серед 

окремих науковців. Наприклад, Н. М. Ярмиш відзначає, що ст. 354 КК                         

«… сконструйована таким чином, що під її дію підпадають навіть надання-

одержання звичних кожному «чайових», хоча незрозуміло яку ж саме суспільну 

небезпеку побачив законодавець у тому, що хтось віддячить пересічному 

працівнику за його сумлінну працю, яку держава не спромоглася достойно 

оплачувати?» [272, с. 457–458]. Погодитися з вказаним підходом не вбачається 

доцільним, оскільки, на наш погляд, правова суть кримінально-правової 

заборони корупційний підкупу полягає якраз у тому, щоб передбачити й 

обумовленість майбутньої правомірної поведінки особи зі спеціальним 

статусом, яку активний корупціонер може «простимулювати» неправомірну 

вигоду. 

Бажана поведінка пасивного корупціонера повинна бути обумовлена його 

службовими статусом. ВС неодноразово звертав увагу на необхідність 

установлення саме цієї обставини під час кваліфікації дій особи, зокрема, за ст. 

368 КК. Так, у постанові ВС від 19.11.2019 у справі № 332/2723/15-к ВС 

відзначив, що відповідальність за ст. 368 КК настає лише за умови, що 

службова особа одержала неправомірну вигоду за виконання чи невиконання 

таких дій, які вона могла або повинна була виконати з використанням наданої 

їй влади, покладених на неї організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських обов’язків, або таких дій, які вона не уповноважена була 
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здійснювати, але до вчинення яких іншими службовими особами могла вжити 

заходів завдяки своєму службовому становищу. Якщо службова особа, 

вчиняючи будь-які дії, використовує не можливості, пов’язані з її посадою, 

а, наприклад, особисте знайомство, дружні, а не службові зв’язки тощо, то у її 

діях відсутній склад злочину, передбачений ст. 368 КК [173]. У вказаній справі 

ВС скасував ухвалу Запорізького апеляційного суду від 18.03.2019 [247] та 

призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. У цій постанові ВС 

відзначив, що вироком Заводського районного суду м. Запоріжжя від 08.11.2017 

[27] було встановлено, що ОСОБА_1 і ОСОБА_3 одержали від ОСОБА_4 

неправомірну вигоду у розмірі 3000 грн за нескладання відносно нього 

адміністративного протоколу за ст. 152 КУпАП, а також за безперешкодний 

вивіз будівельних відходів на полігон твердих побутових відходів ТОВ 

«Ремондіс Запоріжжя» № 1. Отже, для з’ясування того, з використанням яких 

саме повноважень або можливостей, обумовлених займаною посадою, 

ОСОБА_1 і ОСОБА_3 вчинялися дії з метою одержання неправомірної вигоди, 

апеляційний суд мав би перевірити, чи в їх компетенції було складання 

протоколів про адміністративні правопорушення за вивіз будівельних відходів 

саме на полігон твердих побутових відходів ТОВ, а також видача дозвільних 

документів на вивіз сміття на вказаний полігон. Проте апеляційний суд доводи 

апелянтів у цій частині перевірив формально. 

Також слід погодитися з правовою позицією ВС, відповідно до якої 

кваліфікація дій службової особи за ст. 368 КК можлива лише в тому випадку, 

коли дії, які є предметом змови, може виконати саме ця службова особа. 

Наприклад, за постановою ВС від 13.01.2021 по справі № 243/1573/17 було 

залишено без зміни вирок Слов`янського міськрайонного суду Донецької 

області від 01.07.2020, яким ОСОБА_1 визнано невинуватим у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК, та виправдано 

за недоведеністю, що в його діянні є склад кримінального правопорушення 

[28], а також ухвалу Донецького апеляційного суду від 22.09.2020, якою 
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указаний вирок залишено без зміни [245]. Стороною обвинувачення ОСОБА_1 

обвинувачено у тому, що він, працюючи на посаді заступника міського голови 

Слов`янської міської ради Донецької області, одержав неправомірну вигоду для 

себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій 

з використанням наданого йому службового становища, що поєднане 

з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК. ОСОБА_1 обвинувачувався 

в тому, що вимагав та отримав за посередництва ОСОБА_2 неправомірну 

вигоду в сумі 150 000 грн від ОСОБА_3 за сприяння у перемозі останнього в 

торгах (аукціоні) з придбання нежитлової будівлі та споруд, які перебували на 

балансі відділу освіти Слов`янської міської ради. Місцевий суд, виправдовуючи 

особу, обґрунтував цей висновок тим, що в ОСОБА_1 відсутні службові 

повноваження щодо прийняття рішень про приватизацію майна комунальної 

власності, визначення способу його приватизації, його оціночної вартості, 

а також порядку проведення аукціону, визначення його учасників та 

переможців [171]. З таким рішенням місцевого суду, підтвердженого 

апеляційним судом, погодився й ВС, сформулювавши таку правову позицію: 

Кваліфікація дій службової особи (заступника міського голови) за ст. 368 КК 

виключається, якщо дії, за сприяння у вчиненні яких вона отримала 

неправомірну вигоду, належать до виключної компетенції колегіального органу 

(міської ради) [151]. 

Завершуючи висвітлення питання про предмет змови корупційний 

підкупу, звернемо увагу на певну термінологічну неоднаковість формулювання 

вказаного елемента законодавчих конструкцій такого підкупу, про що йшлося 

на початку вказаного підрозділу. Вважаємо, що такий елемент законодавчих 

конструкцій корупційний підкупу повинен бути однаковим, що вимагає 

коригування шляхом внесення змін до відповідних статей КК.  



154 
 

3.1.5 Суб’єкт корупційного підкупу 

Суб’єкт корупційний підкупу є тим елементом його законодавчої 

конструкції, що впливає на диференціацію кримінальної відповідальності за 

корупційний підкуп. Формулювання вказаної законодавчої конструкції 

у частині описання суб’єкта корупційного підкупу дозволяє зробити наступні 

основні зауваги: 1)  спеціальними ознаками наділений виключно пасивний 

корупціонер, тоді як активний корупціонер – це особа, що характеризується 

загальними ознаками суб’єкта кримінального правопорушення; 2) ознаки 

спеціального суб’єкта пасивного корупціонера прямо впливають на 

диференціацію кримінальної відповідальності, оскільки вони відображають 

типові ознаки складів корупційного підкупу [9, с. 210]; 3) ознаки загального 

суб’єкта активного корупціонера опосередковано впливають на диференціацію 

кримінальної відповідальності, оскільки такий вплив відбувається лише 

постільки, поскільки його дії тісно пов’язані з діями пасивного корупціонера, 

утворюючи необхідну співучасть [73, с. 302].  

Ураховуючи спеціальні ознаки, притаманні пасивному корупціонеру, 

власне вони виступають ознаками, що диференціюють кримінальну 

відповідальність за корупційний підкуп: 1) службова особа (ст. 368); 

2) службова особа юридичної особи приватного права (ч. 3 ст. 368
3
); 4) особа, 

яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг 

(ч. 3 ст. 368
4
); 5) працівник підприємства, установи чи організації, який не є 

службовою особою, або особа, яка працює на користь підприємства, установи 

чи організації (ч. 3 ст. 354). 

Вказані спеціальні ознаки достатньо повно висвітлювалися у науковій 

літературі [164, 79, 215; 118; 165, с. 99–130]. Тому не вважаємо за доцільне на 

них окремо зупинятися. 

Зосередимо увагу з огляду на предмет дисертаційного дослідження 

виключно на проблемах законодавчих конструкцій корупційний підкупу у 

контексті спеціальних ознак його суб’єкта. 
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По-перше, як зазначалося вище, спеціальні ознаки суб’єкта корупційний 

підкупу впливають, насамперед, на диференціацію кримінальної 

відповідальності за його вчинення. При цьому, як вбачається з Додатку «Ж», 

законодавець визначив ієрархію форм корупційний підкупу з огляду на ступінь 

їх суспільної небезпечності, що залежить від ознак як спеціального, так і 

загального суб’єкта, а також з урахуванням того, яка форма корупційний 

підкупу має місце: активна чи пасивна. Проаналізувавши диференційовану 

кримінальну відповідальність за корупційний підкуп, доходимо висновку, що за 

логікою парна загальна та спеціальна ознаки суб’єктів відповідного виду 

корупційний підкупу має однаково впливати на диференціацію кримінальної 

відповідальності. Проте у чинному КК ієрархія видів активного корупційний 

підкупу є іншою, ніж ієрархія пасивного корупційного підкупу. Так, якщо 

активний корупційний підкуп, передбачений у статтях 368
3
 та 368

4
 КК, 

характеризується однаковим ступенем суспільної небезпеки, то парний йому 

пасивний підкуп є відмінним за ступенем суспільної небезпеки, а саме більш 

суспільно небезпечним є підкуп особи, яка здійснює професійну діяльність, 

пов’язану з наданням публічних послуг порівняно з підкупом службової особи 

юридичної особи приватного права. Окрім того, якщо активний підкуп особи, 

яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг 

(ч. 1 ст. 368
4
) є менш небезпечним, ніж активний підкуп службової особи (ст. 

369), тоді як пасивний підкуп у першому випадку (ч. 2 ст. 368
4
) є більш 

небезпечним, ніж у другому (ст. 368). Вважаємо таку ситуацію у чинному КК 

необґрунтованою, що не дозволяє адекватно врахувати ступінь суспільної 

небезпеки активного та пасивного корупціонера та не сприяє індивідуалізації 

покарання таким особам. На нашу думку, за умови залишення такої 

диференціації кримінальної відповідальності за корупційний підкуп, парні 

ознаки суб’єкта кримінального правопорушення (загальні ознаки активного 

корупціонера та спеціальні ознаки пасивного корупціонера) у кожному з видів 

такого підкупу повинні однаково впливати на ступінь суспільної небезпеки 



156 
 

вчиненого та на диференціацію кримінальної відповідальності особи. Так, якщо 

законодавець визнав активний підкуп особи, яка надає публічні послуги, менш 

небезпечним, ніж активний підкуп службової особи (ст. 369), то й пасивні 

форми таких видів підкупів повинні бути диференційовані законодавцем 

у такий же спосіб. 

По-друге, у ст. 368 КК суб’єктом пасивного корупційний підкупу названо 

службову особу, а у ст. 368
3
 КК – службову особу юридичної особи приватного 

права. Водночас вважаємо такий підхід невдалим з огляду на те, що поняття 

«службова особа» є узагальнюючим та об’єднує службових осіб публічного 

права (публічної адміністрації) [19; 270, с. 91–94] та службових осіб юридичних 

осіб приватного права. Відтак за умови залишення диференціації кримінальної 

відповідальності за корупційний підкуп у такому вигляді, як це здійснюється 

у чинному КК, у диспозиції статей 368 та 369 КК доцільно уточнити, що 

йдеться саме про службових осіб публічного права. 

По-третє, досить об’ємно у диспозиціях частин 1 та 2 ст. 368
4
 КК описано 

особу, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних 

послуг. Окрім того, мають місце певні недоліки стосовно переліку тих осіб, які 

послуги надають (Додаток «З»). Так, поняття «особа, яка надає публічні 

послуги» вжито, насамперед, у Законі «Про запобігання корупції» (підпункт 

«б» п. 2 ч. 1 ст. 3) в аспекті осіб, на яких поширюється дія вказаного Закону 

[199]. У статті 368
4
 КК, яка передбачає відповідальність за корупційний підкуп 

таких осіб, як і в інших статтях КК (ст. 365
2
, ч. 2 ст. 358) міститься перелік осіб, 

які здійснюють професійну діяльність, пов’язану – з наданням публічних 

послуг. На нашу думку, він є недосконалим в такому: 

– наявність різних формулювань суб’єктів у назві «особа, яка надає 

публічні послуги» та у диспозиціях частин 1 та 3 ст. 368
4
 КК «особа, яка 

здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг»). Як 

вбачається, ці поняття різні за змістом, оскільки не всі особи, які надають 

публічні послуги, здійснюють професійну діяльність, пов’язану з їх наданням. 
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Наприклад, посадові особи органів місцевого самоврядування, консульських 

установ України, головні лікарі, їх заступники з медичної частини, начальники 

госпіталів, директори або головні лікарі будинків для осіб похилого віку та 

інвалідів, командири (начальники) військових частин, начальники установ 

виконання покарань уповноважені посвідчувати заповіти та довіреності, що 

прирівнюються до нотаріально посвідчених. Такі особи надають публічні 

послуги, однак не здійснюють професійну діяльність, пов’язану з їх наданням 

[42, с. 715–716; 215, с. 126: 252, с. 73]. Вважаємо, що за чинним КК відповідні 

формулювання законодавчих конструкцій у частині визначення кола суб’єктів 

корупційний підкупу слід унормувати, використавши і в назві, і в диспозиціях 

частин 1 та 3 ст. 3684 КК однакове формулювання – «особа, яка здійснює 

професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг»; 

– різний перелік тих осіб, які здійснюють професійну діяльність, 

пов’язану з наданням публічних послуг, який З. А. Загиней справедливо 

відносить до інформаційної надмірності, яка, на її думку, «загромаджує текст 

КК та може спричинити помилкове враження про те, що суб’єктом «активного» 

та «пасивного» підкупу, зловживання повноваженнями і підроблення 

документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених 

документів, печаток, штампів є різні категорії осіб. Ураховуючи те, що 

законодавець у кожному із перелічених вище випадків використовує відкриті 

переліки, немає потреби в тому, щоб у кожному основному складі злочинів 

повторювати відповідний перелік спеціальних суб’єктів злочину» [55, с. 292]. 

Ця дослідниця з урахуванням різних переліків тих осіб, які здійснюють 

професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, пропонує 

наступне правило тлумачення кримінально-правових норм у вказаному 

випадку, коли у різних статтях містяться відмінні переліки тих осіб, які 

здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг: 

«якщо у відкритих переліках наводяться різні конкретизуючі терміни, але 

узагальнююче поняття однакове за змістом (хоча може відрізнятися за 
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формою), то всі конкретизуючі терміни повинні включатися в обсяг 

відповідного узагальнюючого поняття» [55, с. 330]. Тобто, адвокат, який 

названий у ч. 2 ст. 358 КК, є суб’єктом корупційний підкупу (ч. 2 ст. 368
4
 КК); 

– наявність у переліку осіб, які здійснюють професійну діяльність, 

пов’язану з наданням публічних послуг, тих, що фактично належать до 

службових осіб. Йдеться про уповноважену особу або службову особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб (ст. 365
2
 КК) [215, с. 9–10; 57], 

арбітражного керуючого [55, с. 196; 215, с. 125; 42, с. 715]. Хоча у теорії 

кримінального права має місце й інший підхід, який зводиться до правомірності 

віднесення вказаних вище осіб до осіб, які здійснюють професійну діяльність, 

пов’язану з наданням публічних послуг [280, с. 118–121]. Вважаємо слушним 

саме перший підхід, оскільки він враховує коло повноважень вказаних 

суб’єктів, які наділені, перш за все, організаційно-розпорядчими або 

адміністративно-господарськими обов’язками, що визначають їх статус як 

службових осіб, а не осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з 

надання публічних послуг. 

Підтримуємо погляди тих науковців, які вважають за доцільне 

відмовитися від переліку таких осіб у КК, вказавши на те, що слід розуміти під 

публічною послугою загалом та відносячи до осіб, які здійснюють професійну 

діяльність з її надання, тих суб’єктів, які її фактично виконують [55, с. 219]. 

Водночас дещо половинчастим виглядає пропозиція інших науковців закріпити 

у КК дефініцію поняття «публічні послуги», залишивши у статтях КК перелік 

тих осіб, які їх надають [280, с. 178–180]. 

По-четверте, використання законодавцем різної черговості розташування 

форм корупційний підкупу залежно від сфери вчинення відповідних 

протиправних дій. Так, стосовно корупційний підкупу службовими особами 

публічного права у КК спочатку розміщена стаття про пасивний підкуп 

(ст. 368), далі – про активний підкуп (ст. 369 КК). Підставу кримінальної 

відповідальності за пасивну та активну форми корупційний підкупу в інших 
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сферах розміщено не в різних, а в одній статті. При цьому спочатку 

розміщується активний підкуп (ч. 1 ст. 354, ч. 1 ст. 368
3
 та ч. 1 ст. 368

4
), а вже 

далі – пасивний (ч. 3 ст. 354, ч. 3 ст. 368
3
 та ч. 3 ст. 368

4
), що порушує 

однаковий підхід до текстуального відображення підстави кримінальної 

відповідальності за вчинення цих правопорушень. 

Характеризуючи ознаки суб’єкта корупційний підкупу, які 

використовуються законодавцем для диференціації кримінальної 

відповідальності за його вчинення, відзначимо, що науковці, які займалися 

дослідженням вказаної проблеми, пропонують закріпити у КК нові форми 

підкупу чи принаймні залишити ті, що є у ньому на сьогодні. Наприклад, 

В. В. Комар пропонує доповнити КК новою статтею 368
6
, в якій передбачити 

кримінальну відповідальність за підкуп публічного службовця, розуміючи під 

ним державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування чи 

працівника публічної патронатної служби [85, с. 215–216]. Ю. О. Чернега 

пропонує вдосконалити чинні статті про корупційний підкуп, залишивши їх 

у такій же кількості, що й сьогодні, за винятком об’єднання статей 368 та 369 

КК на кшталт інших статей, що передбачають кримінальну відповідальність за 

корупційний підкуп [261, с. 200–202]. 

Проаналізувавши проєкт КК, а також ураховуючи вади законодавчої 

техніки під час конструювання норм про корупційний підкуп, окремі з яких 

аналізувалися у цій праці, вважаємо за доцільне запропонувати закріпити у КК 

єдину монолітну статтю, в якій би передбачалася кримінальна відповідальність 

за корупційний підкуп незалежно від сфери вчинення відповідних 

протиправних дій, редакція якої запропоновано у висновках на підставі 

узагальнень наукових результатів, отриманих у ній. 

3.1.6 Вина особи, яка вчиняє корупційний підкуп 

Законодавча конструкція корупційний підкупу передбачає не лише 

встановлення об’єктивних, а й суб’єктивних ознак. Водночас, на відміну від 

об’єктивних ознак, ознаки суб’єктивної сторони належать до латентних, 
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оскільки у законодавчих конструкціях корупційний підкупу текстуально не 

відображені. Водночас аксіоматичним є твердження, що корупційний підкуп 

вчиняється виключно з прямим умислом. Це стосується як активної, так і 

пасивної форм корупційний підкупу.  

Щодо активного корупційний підкупу, то ознака усвідомлення активний 

корупціонером суспільної небезпечності діяння полягає у тому, що така особа 

має розуміти, що її дії є суспільно небезпечними, оскільки здатні порушити 

встановлений законом порядок суспільних відносин, що становить 

безпосередній об’єкт корупційний підкупу. Пасивний корупціонер повинен 

усвідомлювати як суспільну небезпечність вчинених дій (у ментальній та 

фізичній частинах підкупу), так і відповідну властивість подальшої його 

поведінки, яка обумовлена його владою або становищем (службовим 

становищем). Власне таке усвідомлення утворює інтелектуальну ознаку 

прямого умислу корупційний підкупу. 

Наступною ознакою прямого умислу є передбачення особою суспільно 

небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), що є розумовим 

уявлення особи про результати своєї дії або бездіяльності [22, с. 74]. Варто 

нагадати, що законодавча конструкція корупційний підкупу передбачає 

відсутність наслідків вказаного кримінального правопорушення. Проте, як 

зазначалося у підпункті 3.1.4, така конструкція передбачає обумовленість як 

ознаку протиправних дій, що становлять об’єктивну сторону корупційний 

підкупу з майбутньою поведінкою особи зі спеціальним статусом. Припустимо, 

що власне передбачення такої майбутньої поведінки пасивного корупціонера, 

бажаної активному корупціонеру, що становить предмет впливу та предмет 

поведінки при корупційний підкупі, може включатися у класичне розуміння 

вказаної вище інтелектуальної ознаки прямого умислу.  

Вольова ознака прямого умислу при корупційний підкупі полягає у тому, 

що як активний, так і пасивний корупціонер бажають настання суспільно 

небезпечних наслідків своєї протиправної поведінки. При цьому прямий умисел 
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виражається у формі прямого бажання, оскільки як пасивний, так і активний 

корупціонер  не може не розуміти, що їх дії з неминучістю призведуть до 

порушення встановленого законом порядку суспільних відносин, що 

охороняється статтями, які передбачають відповідальність за корупційний 

підкуп.  

Отже, проведене дослідження дає підстави для висновку, що корупційний 

підкуп має вчинятися з прямим умислом, зміст якого полягає в усвідомленні 

особою суспільно небезпечного характеру свого діяння, передбаченні суспільно 

небезпечних наслідків такого діяння та бажанні їх настання. Такий умисел має 

бути наявний у діях як «активного», так і «пасивного» корупціонерів, а це 

можливо лише в тому випадку, коли змістом домовленостей між цими двома 

суб’єктами є протиправна поведінка «пасивного» корупціонера. Однак в такому 

випадку, усвідомлюється суспільне небезпечність не самого факту підкупу, 

а того протиправного діяння, яке є предметом домовленостей.  

Законодавчі конструкції корупційний підкупу не містять вказівки на 

мотив та мету відповідних протиправних дій. Утім, на наш погляд, мотив та 

мета мають важливе значення для з’ясування причин вчинення корупційний 

підкупу, змісту та спрямованості умислу, визначення ступеня тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення, а також враховується при 

призначенні покарання.  

Донедавна, серед теоретиків та практиків, єдиною рушійною силою, яка 

штовхала осіб на вчинення корупційних злочинів, вважалась корисливість. 

Відповідно, єдиним мотивом, вчинення корупційних злочинів визнавався 

корисливий мотив [69, с. 171; 239, с. 395]. Але це судження, через 

реформування антикорупційного законодавства, втратило свою актуальність. 

Тому, у більшості сучасних досліджень обґрунтовано стверджується, що мотив 

вчинення корупційних кримінальних правопорушень може бути як корисливим, 

так і некорисливим [70, с. 60].  
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Окрім мотиву факультативною ознакою суб’єктивної сторони злочину є 

мета вчинення злочину, під якою розуміється уявлення про бажаний результат, 

якого прагне досягти винний, вчинюючи суспільно небезпечне діяння [104, 

с. 162]. Мета також не знайшла свого закріплення у диспозиції норм про 

корупційний підкуп. Однак аналіз судової практики свідчить, що в абсолютній 

більшості випадків пасивний корупціонер, приймаючи обіцянку надати 

неправомірну вигоду або одержуючи її, переслідує мету власного збагачення. 

Що стосується активного корупціонера, то у кримінально-правовій літературі 

обґрунтовано зазначається, що він намагається схилити пасивного 

корупціонера до протиправного використання наданих йому службових 

повноважень та пов’язаних із цим можливостей [154, с. 145-151; 236, с. 123]. 

Отже, обов’язковим елементом законодавчої конструкції корупційного 

підкупу є прямий умисел як у діях активного, так і у діях пасивного 

корупціонера. Мотив та мета такими обов’язковими ознаками не виступають 

3.2 Елементи законодавчої конструкції некорупційного підкупу 

у статтях Особливої частини Кримінального кодексу України 

Як вказувалося вище, у статтях Особливої частини КК передбачено 

кримінальну відповідальність також за некорупційний підкуп, законодавчу 

конструкцію якого слід розглядати крізь призму подібності з законодавчою 

конструкцією корупційного підкупу, яка розглядалася у підрозділі 3.1 

дисертації. Йдеться про підкуп третьої особи, яка контролює потерпілого, для 

отримання згоди на його експлуатацію, як спосіб торгівлі людьми (ст. 149 КК), 

підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії 

з референдуму (ст. 160 КК), підкуп як спосіб перешкоджання з’явленню свідка, 

потерпілого, експерта, спеціаліста, примушування їх до відмови від давання 

показань чи висновку (ст. 386 КК). 
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3.2.1 Елементи законодавчої конструкції підкупу як способу торгівлі 

людьми (ст. 149 КК України) 

Що стосується підкупу третьої особи у складі торгівлі людьми, то ця 

новела з’явилася у КК у процесі поточної нормотворчості відповідно до Закону 

від 06.09.2018 «Про внесення змін до ст. 149 Кримінального кодексу України 

щодо приведення у відповідність із міжнародними стандартами» [193]. 

У висновку ГНЕУ на відповідний законопроєкт критикується, зокрема, й підхід 

законодавця стосовно вказівки на підкуп як спосіб підбурювання до торгівлі 

людьми. Так, у ньому передбачається, що «зі змісту пропонованих змін 

незрозуміло, хто має дати згоду на експлуатацію людини – потерпілий чи третя 

особа, а також яке відношення третя особа має до потерпілого. Звертаємо увагу, 

що в п. «а» ст. 3 Протоколу йдеться про такий спосіб торгівлі людьми, 

як «підкуп, у вигляді платежів або вигод, для одержання згоди особи, яка 

контролює іншу особу» [33]. 

Підкуп як спосіб торгівлі людьми включено до КК у зв’язку 

з необхідністю імплементації ратифікованих Україною конвенцій. Йдеться про 

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками 

і дітьми, і покарання за неї, що доповнює конвенцію ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 [209] та про 

Конвенцію РЄ про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16.05.2005 [89]. У 

вказаних міжнародних документах визначено один із способів торгівлі людьми, 

а саме підкуп у вигляді платежів або вигод для одержання згоди особи, яка 

контролює іншу особу [209] та наданням чи отриманням плати або вигоди для 

досягнення згоди особи, яка має владу над іншою особою, для експлуатації 

[89]. Таким чином, як вбачається, законодавець України у диспозиції ч. 1 

ст. 149 КК фактично відтворив формулювання вказаних вище міжнародних 

стандартів стосовно такого способу торгівлі людьми, як підкуп. Дослівна 

транслітерація тексту міжнародних документів стосовно торгівлі людьми 
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викликала справедливу критику у теорії кримінального права України [7, 

с. 227–228; 11, с. 100] 

В. М. Куц та А. М. Орлеан ще до вказаних вище змін відзначали, що 

одним із способів торгівлі людьми є підкуп, який, на їх думку, є «залученням 

жертви у боргову кабалу. Використовуючи ситуацію, в якій людині вкрай 

необхідні гроші або речі чи послуги (для лікування близької людини, 

погашення боргу чи кредиту, оплати житла тощо), злочинці отримують згоду на 

подальше співробітництво і таким чином отримують контроль над людиною. 

Залучення у боргову кабалу, як правило, поєднується з іншими прийомами 

вербування» [112, с. 47]. На етапі обговорення змін до ст. 149 КК А. М. Орлеан 

негативно висловився стосовно такого способу торгівлі людьми, як підкуп. 

На його думку, з аналізу міжнародних документів про торгівлю людьми 

випливає, що у них йдеться не про якусь незацікавлену у цій ситуації третю 

особу, а про одного із суб’єктів злочину, який контролює та передає за плату 

жертву. На погляд цього науковця, не витримує критики також ідея зазначення 

в диспозиції ч. 1 ст. 149 КК суб’єкта злочину як третьої особи [152, с. 59]. 

Д. О. Негодченко ще до прийняття змін до КК в аспекті визначення 

підкупу писав, що та частина міжнародних документів, що цитувалася вище 

та стосується підкупу як способу вчинення торгівлі людьми належно була 

імплементована у текст КК без фактичного текстуального формулювання 

власне підкупу. На його думку, «віднесення купівлі-продажу або іншої 

незаконної угоди щодо людини до торгівлі людьми є правильним та не 

порушує обов’язку України щодо імплементації міжнародного визначення 

торгівлі людьми до законодавства України» [147, с. 85]. 

Вірменські науковці, С. Петросян та Г. Хачатрян, коментуючи практично 

аналогічну за змістом ст. 132 КК Республіки Вірменія, що передбачає 

відповідальність за торгівлю людьми, зокрема, шляхом підкупу, у вигляді 

платежів або вигод, або схожих обіцянок для отримання згоди особи, яка 

контролює іншу особу, вказують наступне. Особою, яка контролює жертву, ці 



165 
 

науковці визнають особу, яка у силу певних відносин може контролювати її. 

Ними можуть бути батьки (прийомні батьки), опікуни, піклувальники, 

вихователі дитячих будинків, шкільні вчителі, тренери спортсменів та інші 

особи. Фактично через платежі та вигоди ці особи отримують матеріальну 

заінтересованість (хабар), щоб надати свою згоду на експлуатацію. Наприклад, 

у випадку передачі певної суми чи дорогої речі. При цьому у даному випадку 

відповідальність несуть як особи, які надають відповідні платежі та вигоди, так 

і особи, які отримують їх (особи, які контролюють жертву) шляхом підкупу, 

у вигляді платежів або вигод, або подібних обіцянок для отримання згоди 

особи, яка контролює іншу особу [167, с. 26–27]. 

В. В. Березнер розглядає підкуп третьої особи, яка контролює 

потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію як спосіб спеціального 

підбурювання до вчинення такого злочину, як передача людини (ч. 1 ст. 149 

КК). На його думку, підкуп може бути пов'язаний виключно з передачею 

людини. Натомість з її вербуванням – ні, оскільки «для останнього характерним 

є психічний вплив, який спрямований безпосередньо на потерпілого, а також 

з переміщенням, переховуванням та одержанням людини, оскільки такі дії 

можуть відбуватися лише після підкупу, який їм завжди передує». Вважаючи 

підкуп у ст. 149 КК спеціальним видом підбурювання, В. В. Березнер пише, що 

за ч. 1 ст. 149 КК може кваліфікуватися тільки вдале підбурювання. Якщо згода 

на експлуатацію потерпілого від третьої особи, яка його контролює, суб’єктом 

підкупу отримана не була, дії останнього повинні кваліфікуватися як готування 

до передачі людини. Якщо ж така згода була отримана, має місце готування 

до злочину у формі змови двох осіб про спільне вчинення передачі людини, 

а отримання суб’єктом підкупу згоди на експлуатацію потерпілого від третьої 

особи, яка його контролює, повинно визнаватися закінченим злочином для обох 

учасників угоди, незалежно від того, відбулася така експлуатація 

у майбутньому чи ні, тобто цей злочин є закінченим уже на стадії готування 

у формі змови на спільне вчинення передачі людини. Також цей науковець 
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зосереджує увагу на тому, хто такий адресат підкупу. На його переконання, під 

третьою особою, яка контролює потерпілого, слід розуміти: 1) осіб, які наділені 

певними повноваженнями щодо контролю над потерпілим; 2) осіб, які 

реалізують свої права щодо контрою над потерпілим. До першої категорії він 

відносить, командирів військових частин, начальників установ виконання 

покарань, завідуючих закладами з надання психіатричної допомоги, завідуючих 

дитячими будинками, представників адміністрації закладів охорони здоров’я, 

навчальних або інших дитячих закладів. Таких осіб науковець відносить не 

лише до адресатів підкупу, а й до суб’єктів підкупу у формі прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. У зв’язку з цим їхні 

дії повинні кваліфікуватися за ст. 368 чи ст. 368
3
 КК та ч. 2 ст. 149 (передача 

людини, вчинена службовою особою з використанням службового становища) 

[11, с. 194–195].  

Окрім того, В. В. Березнер адресатом підкупу у ст. 149 КК визнає осіб, які 

реалізують свої права щодо контролю над потерпілим. До таких осіб належать 

батьки, інші родичі та члени сім’ї (баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, 

рідні брати та сестри, мачуха, вітчим, пасинок, падчерка), усиновителі, опікуни, 

піклувальники, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі 

дитячого будинку сімейного типу [11, с. 194–195].  

Таким чином, попри справедливу негативну критику такого способу 

торгівлі людьми, як підкуп, охарактеризуємо елементи законодавчої 

конструкції такого некорупційного підкупу у тексті ч. 1 ст. 149 КК: 

1) підкуп визначено законодавцем способом вчинення таких дій, як 

торгівля людиною, вербування, переміщення, переховування, передача або 

одержання людини. Водночас з огляду на ч. 3 примітки ст. 149 КК підкуп 

не вважається способом вербування, переміщення, переховування, передачі або 

одержання малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею; 

2) предмет підкупу невизначений, на відміну від міжнародних договорів, 

в яких зазначено, що підкуп як спосіб торгівлі людьми має форму платежів 
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(плати) або вигод [209; 89]. Ураховуючи це, вважаємо, що предмет підкупу як 

способу торгівлі людьми повинен бути аналогічним з неправомірною вигодою 

при корупційний підкупі та мати матеріальну чи нематеріальну форми 

майнового або немайнового характеру. Зазвичай предмет підкупу при торгівлі 

людиною носить майновий характер. Ураховуючи викладене, вважаємо 

за доцільне предметом підкупу як способу торгівлі людьми визнавати 

неправомірною вигодою; 

3) форма підкупу у диспозиції ч. 1 ст. 149 КК не конкретизована. З огляду 

на те, що законодавець здебільшого у цій статті криміналізує парні діяння 

(наприклад, передача та одержання людини), а також ураховуючи те, що 

протиправні дії вчиняє як той, хто підкуповує, так і той, хто отримує предмет 

підкупу (особа, яка контролює потерпілого), вважаємо, що підкуп як спосіб 

торгівлі людьми може мати як активну, так і пасивну форми; 

4) діями, що утворюють підкуп з урахуванням його форми та з огляду на 

відповідні дії, що складають корупційний підкуп, які аналізувалися у підрозділі 

3.1, вважаємо, що підкуп як спосіб торгівлі людьми може виражатися у таких 

діях активного та пасивного учасників підкупу: «обіцянка – прийняття 

обіцянки», «надання – прийняття, одержання» неправомірної вигоди, 

«прохання надати» неправомірну вигоду; 

5) суб’єктами підкупу є активна сторона, тобто особа, яка обіцяє надати 

або надає неправомірну вигоду пасивній стороні підкупу, тобто особі, яка 

приймає обіцянку неправомірної вигоди або приймає чи одержує неправомірну 

вигоду, а також просить ї надати. Пасивний учасник підкупу, як і стосовно 

корупційний підкупу, повинен бути наділений спеціальною ознакою – він 

повинен контролювати потерпілого, жертву торгівлі людьми. Погоджуємося 

з В. В. Березнер у тому, що ця спеціальна ознака суб’єкта підкупу вказує на 

осіб, які наділені певними повноваженнями щодо контролю над потерпілим та 

на осіб, які реалізують свої права щодо контрою над потерпілим [11, с. 194–

195]; 
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6) предмет змови при підкупі: отримання згоди пасивного учасника 

корупційного підкупу, особи, яка контролює жертву торгівлі людьми, на його 

експлуатацію. 

Таким чином, законодавча конструкція підкупу як способу торгівлі 

людьми є досить близькою до конструкції корупційного підкупу, 

характеризуючись і відмінними ознаками, пов’язаними з особливостями 

об’єктивної сторони вказаного складу кримінального правопорушення. 

3.2.2 Елементи законодавчої конструкції підкупу виборця, учасника 

референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму (ст. 160 

КК України) 

Переходячи до характеристики елементів законодавчої конструкції 

підкупу виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії 

з референдуму
3
, відзначимо, що відповідні питання були предметом 

самостійного дослідження у межах спеціальності 12.00.08 (дисертація 

В. В. Кострицького на тему: «Кримінально-правова характеристика підкупу 

виборця або учасника референдуму» (м. Сєвєродонецьк, 2018)) [97] та у межах 

спеціальності 12.00.09 (дисертація Є. В. Григорової на тему: «Розслідування 

підкупу виборця, учасника референдуму» (м. Київ, 2021)) [37]. Тому давати 

детальну характеристику відповідному складу кримінального правопорушення 

не будемо. 

Законодавча конструкція підкупу у вказаній статті є максимально 

близькою до законодавчої конструкції корупційного підкупу, що 

характеризувалася у підрозділі 3.1. Так, елементами законодавчої конструкції 

підкупу у ст. 160 КК є: 1) порядок суспільних відносин, на які посягає вказане 

кримінальне правопорушення. Приєднуємося до того, що такий об’єктом є 

«встановлений законом порядок реалізації громадянами права голосу у спосіб 

вільного волевиявлення» [97, с. 98, 101]; 2) предмет підкупу – неправомірна 

вигода; 3) суспільно небезпечні альтернативні діяння, що становлять підкуп                    
                                                           
3
 Для стислості викладу тут і надалі буде використовуватися термінологічний зворот «виборчий підкуп» 
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–обіцянка або надання неправомірної вигоди (активний підкуп) та прийняття 

обіцянки або одержання чи прийняття неправомірної вигоди, прохання ї надати 

(пасивний підкуп); 4) предмет змови при підкупі – вчинення або невчинення 

будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією виборчих прав, прав на 

участь у референдумі; 6) суб’єкт підкупу – виборець, учасник референдуму, 

кандидат, член виборчої комісії або комісії з референдуму, офіційний 

спостерігач; 7) вина осіб, які вчиняють підкуп – прямий умисел. 

Окрім того, у ч. 3 ст. 157 КК встановлено кримінальну відповідальність 

за специфічний вид підкупу, який заборонено відповідно до регулятивного 

законодавства України (частини 6, 7 ст. 57 ВК) [23]. Як законодавча 

конструкція він має наступну будову: 1) порядок суспільних відносин, на які 

посягає вказане кримінальне правопорушення (див відповідний елемент 

підкупу виборця); 2) предмет підкупу – неправомірна вигода; 3) суспільно 

небезпечне діяння – надання неправомірної вигоди, що супроводжується 

передвиборною агітацією або агітацією з референдуму, згадуванням імені 

кандидата, назви політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних 

виборах, або використанням зображення кандидата, символіки політичної 

партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах (активний підкуп); 

6) суб’єкт підкупу – виборці, учасники референдуму, юридичні особи; 7) вина 

осіб, які вчиняють підкуп – прямий умисел. 

В. В. Кострицький, розглядаючи склади кримінальних правопорушень, 

передбачених частинами 1, 2 ст. 160 КК, з одного боку, та ч. 3 вказаної статті, 

доходить висновку про те, що діянням, передбаченим ч. 3 ст. 160 КК 

«притаманні ознаки непрямого, завуальованого підкупу. ... Сформульовано 

рекомендації щодо виключення частини третьої в її нинішній редакції з тексту 

ст. 160 ККУ» [97, с. 4, 119–121]. У цілому погоджуємося з пропозицією цього 

науковця, проте з інших міркувань, ніж ним наведено. У теорії кримінального 

права України має місце інший підхід, який полягає у тому, що діяння, що 

передбачають непрямий підкуп виборців, слід виключити з ч. 3 ст. 160 та 
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передбачити в окремій ст. 160
1 
КК [161, с. 193]. Погодитися з таким підходом 

не можемо з огляду на таке. 

Так, одним із етапів виборчого процесу та процесу проведення 

референдуму є передвиборна агітація, яку називають найбільш політизованою 

частиною виборчого процесу, яка здійснює значний вплив на настрої та 

електоральні переваги виборців [264, с. 9]. Відтак будь-які виборчі 

правопорушення на цій стадії виборчого процесу здатні істотно вплинути на 

подальше волевиявлення виборці та учасників референдуму. З-поміж усіх 

виборчих правопорушень законодавець передбачає і підкуп, як прямий, так і 

непрямий, про що йшлося вище, диференціюючи відповідальність особи. При 

цьому за непрямий підкуп виборців передбачається й адміністративна 

відповідальність (ч. 2 ст. 212-10 КУпАП). Як вбачається з аналізу її змісту, вона 

відтворює ч. 7 ст. 57 ВК. Окрім того, зважаючи на визначення неправомірної 

вигоди у примітці ст. 160 КК, казуїстичний перелік предметів неправомірної 

вигоди у ній є тотожним відповідному переліку у ч. 2 ст. 212-10 КУпАП. Це 

означає, що законодавець, описуючи у регулятивному виборчому законодавстві 

ознаки непрямого підкупу, фактично встановив за його вчинення 

адміністративну відповідальність. 

Прямий підкуп, на відміну від непрямого, не має чіткої «прив’язки» до 

такої стадії виборчого процесу, як передвиборна агітація. Прямий підкуп 

можливий на будь-якій стадії вказаного процесу. У ВК, на нашу думку, 

міститься виключно загальна заборона прямого підкупу виборців. Йдеться про 

ч. 3 ст. 14 КК ВК, в якій закріплено, що застосування насильства, погроз, 

обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному 

формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється. Таким 

чином, вказана норма забороняє як непрямий підкуп (впливає на вільне 

формування волі виборця), так і прямий підкуп (впливає як на вільне 

формування, так і вільне волевиявлення волі виборця). Ураховуючи 

розміщення норм про підкуп виборців у ст. 57 КК, доходимо висновку, що вони 
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стосуються виключно обмежень проведення передвиборної агітації, а тому 

стосуються виключно непрямого підкупу та не можуть ураховуватися під час 

установлення ознак прямого підкупу, за який установлена кримінальна 

відповідальність, у тому числі для визначення предмета прямого підкупу. 

Окрім того, як передбачено у диспозиціях частин 1 та 2 ст. 160 КК, суб’єктом 

впливу при активному підкупі та суб’єктом пасивного підкупу може бути не 

лише виборець та учасник референдуму, а й кандидат, член виборчої комісії 

або комісії з референдуму. Що також підтверджує різну правову природу 

прямого та непрямого підкупу. З огляду на викладене вважаємо, що 

ототожнювати прямий та непрямий підкупи не можна, а відтак 

необґрунтованим є підхід, про який йшлося вище та відповідно до якого ознаки 

складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 160 охоплюються складом злочину, 

вміщеному у ч. 2 цієї статті. Водночас підтримуємо пропозицію виключити 

з КК ч. 3 ст. 160 у зв’язку з тим, що вказані дії повністю охоплюються ч. 2 

ст. 212-10 КУпАП. Ураховуючи викладене, далі характеризуватимуться 

виключно елементи законодавчої конструкції прямого виборчого підкупу 

(частини 1 та 2 ст. 160 КК). 

Характеризуючи такий елемент підкупу виборця, як його предмет, яким є 

неправомірна вигода, відзначаємо, що у ст. 160 КК закріплено дефініцію 

вказаного поняття (примітка). Вона має відмінності порівняно з дефініцією 

аналогічного поняття як предмета корупційний підкупу. Вони полягають 

у тому, що перелік предметів неправомірної вигоди чітко визначений (продукти 

харчування, спиртні напої та тютюнові вироби, незалежно від їх вартості, 

а також грошові кошти, товари (крім матеріалів агітації, визначених законом), 

послуги, роботи, пільги, переваги, подарункові сертифікати, цінні папери, 

кредити, лотерейні білети, інші матеріальні та нематеріальні активи), 

передбачено розмір неправомірної вигоди (перевищує 0,06 НМДГ), вказано 

порядок надання предметів неправомірної вигоди (пропозиція, обіцянка, 

надання чи одержання на безоплатних або на інших пільгових умовах). Таким 



172 
 

чином, законодавець поняттю неправомірної вигоди надав іншого значення 

в аспекті розуміння у ст. 160 КК, зазначивши, що вказана дефініція 

поширюється виключно на цю статтю. 

Законодавець, формулюючи визначення поняття «неправомірна вигода» 

у примітці ст. 160 КК, фактично обмежив її майновим характером, оскільки 

у ній вказано на мінімальний розмір такої вигоди, зазначається на її одержання 

безоплатно або на пільгових умовах. Схоже формулювання використовується 

для визначення поняття «подарунок» у ст. 1 Закону «Про запобігання корупції» 

(«безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової») [199]. Що дає 

обґрунтовані підстави для науковців зазначати, що подарунок, на відміну від 

неправомірної вигоди у розумінні антикорупційного законодавства України, 

має виключно майновий характер [141, с. 17]. 

Як було зазначено вище, ВК містить заборону підкупу виборців та також 

вказує на предмет непрямого підкупу (частини 6, 7 ст. 57) (Додаток «К»). Як 

вбачається з вказаного додатку, перелік предметів неправомірної вигоди у ВК 

та у КК стосовно виборчого підкупу є різним, що є неприпустимим задля 

забезпечення верховенства права. Порівняння вказаних предметів 

неправомірної вигоди у регулятивному законодавстві дає можливість також 

стверджувати про різний зв’язок розміру неправомірної вигоди з його 

предметом. Так, згідно з ВК мінімальний розмір визначено стосовно товарів, 

а згідно з КК – стосовно інших матеріальних та нематеріальних активів. Інші 

предмети неправомірної вигоди згідно з приміткою ст. 160 КК не мають 

законодавчо визначеного мінімального розміру. Таке розуміння ґрунтується на 

правилах лінгвістичного тлумачення кримінально-правових норм, зокрема 

стосовно стилю написання законодавчого текстового матеріалу, розділових 

знаків (ком), що поставлені між членами нормативних речень. Тому не можемо 

погодитися з точкою зору інших науковців, що у ст. 160 КК визначається 

у цілому нижня межа неправомірної вигоди [97, с. 123], попри те, що відповідні 

дослідження здійснювалися до прийняття ВК. Проте пропозиції науковців про 
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відмову від будь-якого мінімального розміру неправомірної вигоди у складі 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 160 КК, є слушним [223, 

с. 111; 261, с. 91], принаймні з огляду на те, що законодавець вкладає різний 

сенс у такий розмір та застосовує його до різних предметів неправомірної 

вигоди. Ураховуючи викладене, вважаємо, що розмір неправомірної вигоди як 

предмета виборчого підкупу доцільно виключити. Ця пропозиція 

обґрунтовується також і тим, що, як зазначалося вище, у частинах 6, 7 ст. 57 

закріплено предмет непрямого підкупу, а предмет непрямого підкупу. Відтак 

використовуватися регулятивне законодавство України у цій частині як для 

тлумачення кримінально-правової заборони, так і для формулювання 

кримінально-правового припису, не може. 

Також зауважимо, що ставлення науковців до того, що у чинному КК є 

кілька дефініцій поняття «неправомірна вигода» зазвичай є негативним, що 

породжує їхні пропозиції про уніфікацію вказаних визначень понять 

за прикладом визначення відповідного поняття у Законі «Про запобігання 

корупції» [97, с. 205; 223, с. 111]. Вказана пропозиція вбачається слушною 

з огляду на те, що предмети, які перераховані і у ВК, і у КК, належать до одного 

з предметів неправомірної вигоди, що визначений у КК для корупційний 

підкупу. Ураховуючи вимогу єдності термінології понятійного апарату КК 

[237, с. 46], вважаємо за доцільне уніфікувати термінологію, що 

використовується для позначення неправомірної вигоди у тексті КК, 

закріпивши у ньому дефініцію неправомірної вигоди лише один раз: у ст. 1.3.1 

проєкту КК та у примітці ст. 354 КК. 

Наступним елементом законодавчої конструкції виборчого підкупу є 

суспільно небезпечні альтернативні діяння – пропозиція, обіцянка або надання 

неправомірної вигоди (активний підкуп) та прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди (пасивний підкуп). Про доцільність 

виключення пропозиції та одержання пропозиції неправомірної вигоди йшлося 

при характеристиці корупційний підкупу. Тому ці питання тут 
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не висвітлюватимуться, оскільки підкуп у розумінні ст. 160 КК 

характеризується аналогічними ознаками об’єктивної сторони, що й 

корупційний підкуп. Не будемо й детально характеризувати вказані діяння, 

оскільки вони повністю співпадають з корупційний підкупом. 

Наступний елемент законодавчої конструкції підкупу у частинах 1 та 2 ст. 

 60 КК – це предмет змови. Ним визнається  вчинення або невчинення будь-

яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією виборчих прав, прав на 

участь у референдумі. Характеризуючи вказаний елемент законодавчої 

конструкції, відзначимо, насамперед, певні термінологічні неточності стосовно 

його описання при активному та пасивному підкупах. У ч. 1 ст. 160 КК йдеться 

про вплив підкупу на безпосередню реалізацію виборчих прав, прав на участь 

у референдумі (у множині), тоді як у ч. 2 цієї статті – про вплив підкупу на 

безпосередню реалізацію виборчого права, права на участь у референдумі 

(в однині), що вимагає впорядкування. Проте формулювання предмета підкупу 

у частинах 1 та 2 ст. 160 КК має більш суттєві недоліки, що тісно пов’язані 

з наступним елементом законодавчої конструкції підкупу, з його суб’єктом. 

При цьому суб’єкт активного підкупу – загальний, а пасивного – спеціальний. 

Водночас, ураховуючи парність активного та пасивного підкупів, у ч. 1 ст. 160 

КК передбачено адресанта неправомірної вигоди, формулювання якого, 

очевидно, має бути ідентичним з формулюванням переліку суб’єктів пасивного 

підкупу. Проте, як вбачається з Додатку «К», такі переліки не збігаються.  Так, 

якщо адресантом впливу при корупційному підкупі названо кандидата, то 

суб’єктом пасивного підкупу він не передбачається; якщо суб’єктом пасивного 

підкупу є офіційний спостерігач, то адресантом впливу при активному підкупі 

він не виокремлений. Це може зумовити абсурдну ситуацію. Наприклад, коли, 

неправомірну вигоду надають кандидату у народні депутати, а він її одержує, 

то до кримінальної відповідальності буде притягатися виключно той, хто її 

надав. Зворотна ситуація – неправомірна вигода надається офіційному 

спостерігачу, яку він одержав. До кримінальної відповідальності притягається 



175 
 

виключно офіційний спостерігач. Вказана ситуація неприпустима та потребує 

свого коригування.  Водночас вважаємо за доцільне запропонувати таке 

правило формулювання підкупу: суб’єкт впливу при активному підкупі та 

суб’єкт пасивного підкупу повинні бути тотожними. 

Ще одна проблема – це вказівка законодавцем на безпосередньою 

реалізацією ним свого виборчого права, права на участь у референдумі. 

Зазвичай у теорії конституційного права виокремлюють активне та пасивне 

виборче право. Окремі науковці додають до нього ще й номінаційне виборче 

право [78, с. 168–171]. Погоджуємося з тим, що реалізація таких прав є 

основною метою виборів та референдуму [13, с. 57]. При цьому реалізація 

активного виборчого права передбачає не просто голосування за запропоновану 

кандидатуру, а саме обрання одного з кандидатів до певного органу чи на певну 

посаду волею більшості учасників голосування [234, с. 53]. Пасивне виборче 

право реалізується у спосіб «бути кандидатом за наявності волевиявлення 

суб’єкта номінації», а номінаційне – висувати кандидатів на відповідних 

виборах [78, с. 166–167]. Таким чином, з переліку адресантів активного підкупу 

та суб’єктів пасивного підкупу вбачається, що безпосередня реалізація 

виборчого права, права брати участь у референдумі може реалізовуватися 

виборцем, учасником референдуму та кандидатом. Водночас член виборчої 

комісії або комісії з референдуму, а також офіційний спостерігач у виборах 

реалізують не виборчі права, а «суміжні права, похідні від основних виборчих 

прав» [78, с. 166]. «Статус офіційного спостерігача існує паралельно із 

процесуальним статусом виборця і є незалежним від нього, відрізняючись 

обсягом виборчо-процесуальної дієздатності» [78, с. 537]. Те саме стосується 

членів виборчих комісій та комісій з референдуму: «будучи суб’єктами владних 

повноважень, вони не можуть мати власних інтересів у виборчому процесі, а 

реалізують покладені на них законом повноваження щодо забезпечення 

підготовки та проведення виборів» [78, с. 575–576].  
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Таким чином, предмет впливу доцільно уточнити, вказавши на відповідні 

права членів виборчих комісій або комісій з референдуму та права офіційних 

спостерігачів. 

ВС сформульовано правову позицію у постанові від 01.04.2021 у справі 

№ 727/5065/17. Органами досудового розслідування ОСОБА_1 

обвинувачувалася в тому, що вона будучи суб’єктом виборчого процесу, 

вирішила реалізувати своє виборче право (право голосу) шляхом прийняття 

пропозиції (обіцянки) отримати неправомірну вигоду в сумі 250 грн 

за голосування за окремого кандидата в депутати до міської ради від політичної 

партії, ОСОБА_2. За вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці 

від 28.11.2018 ОСОБА_1 виправдано за ч. 1 ст. 160 КК, у зв’язку з відсутністю в 

її діях складу зазначеного кримінального правопорушення [31]. Апеляційний 

суд змінив вирок місцевого суду в частині підстави виправдання ОСОБА_1 

змінив, визначивши її виправданою за ч. 1 ст. 160 КК, у зв’язку 

з недоведеністю, що кримінальне правопорушення вчинено обвинуваченою 

[250]. Апеляційний суд послався на те, що диспозицією ч. 1 ст. 160 КК не 

передбачено кримінальної відповідальності за прийняття виборцем пропозиції, 

обіцянки або одержання для себе чи третьої особи неправомірну вигоду за 

вчинення певних дій на користь чи шкоду кандидата в депутати, якого 

висунула місцева організація партії. Особа, що балотувалася, брала участь 

у виборах до міської ради не як окремий кандидат, а як кандидат у депутати від 

політичної партії, тому апеляційний суд визнав такі доводи апеляційної скарги 

прокурора безпідставними [250].  

У касаційній скарзі прокурор, зокрема, вказував на те, що місцевий суд 

дійшов необґрунтованого висновку про відсутність у діях особи складу 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 160 КК. З цим погодилася й колегія суддів ККС, 

вказавши, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 12 Закону  «Про місцеві вибори» особа, 

яка балотувалася до міської ради, була суб’єктом виборчого процесу як 

кандидат у депутати, а тому виборець, який прийняв пропозицію, обіцянку або 
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одержав неправомірну вигоду за голосування під час місцевих виборів 

за окремого кандидата в депутати до міської ради, висунутого політичною 

партією, підлягав кримінальній відповідальності за злочин, передбачений ч. 1 

ст. 160 КК. Тому ККС скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий 

розгляд у суді апеляційної інстанції [169].  

Повністю погоджуємося з вказаним рішенням, оскільки кандидат, 

як обґрунтовано вказує Ю. Б. Ключковський, сукупність кандидатів, включених 

до виборчого списку кандидатів від політичної партії, не виступає спільнотою; 

зрештою, своє пасивне виборче право кожен з них реалізує індивідуально, 

зокрема, через надання особистої згоди балотуватися від відповідної політичної 

партії» [78, с. 164]. 

Такий елемент законодавчої конструкції підкупу у ст. 160 КК, як вина 

у формі прямого умислу текстуально не відображена, проте є іманентною 

властивістю власне підкупу. З огляду на це, а також ураховуючи те, що 

відповідні питання розглядалися при характеристиці корупційний підкупу, 

вони висвітлюватися тут не будуть. 

Отже, підсумовуючи викладене, зауважимо, що підкуп у ст. 160 КК 

повинен відповідати загальним ознакам підкупу, що визначалися раніше та є 

наближеним до законодавчої конструкції корупційний підкупу. Водночас 

регулятивне виборче законодавство обумовлює законодавчу конструкцію 

підкупу у цьому випадку, що повинно бути враховано як при системному 

тлумаченні норм у вказаному випадку, так і при розмежуванні прямого та 

непрямого підкупу та підстав юридичної відповідальності за його вчинення.   

3.2.3 Елементи законодавчої конструкції підкупу свідка, потерпілого, 

експерта, спеціаліста (ст. 386 КК України) 

Проблемі характеристики підкупу у складі кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 386 КК, присвячували свої наукові праці у 

контексті характеристика відповідного складу кримінального правопорушення 

М. І. Мельніченко («Кримінально-правова охорона порядку  одержання доказів 
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у кримінальному провадження», м. Київ, 2016 р.), Н. Ю. Алєксєєва 

(«Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються 

свідками, експертами, перекладачами або щодо них» (м. Київ, 2017 р.), 

В. М. Нікітенко («Кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів», 

м. Київ, 2016 р.). Водночас, як вбачається підкуп свідка, потерпілого, експерта 

та спеціаліста спеціально не досліджувався.  

Аналіз диспозиції ст. 386 КК вказує на наявність таких явних елементів 

законодавчої конструкції підкупу: 1) безпосередній об’єкт підкупу – «порядок 

одержання належних та допустимих доказів у кримінальному провадженні» 

[123, с. 88]; 2) суб’єкт впливу – свідок, потерпілий, експерт, спеціаліст; 3) мета 

– та сама мета (як передбачено у диспозиції ст. 386 КК). Окрім того, на нашу 

думку, латентними елементами законодавчої конструкції підкупу у вказаній 

статті є предмет (неправомірна вигода) та вина у формі прямого умислу. 

Повністю підтримуємо підхід тих науковців, які відзначають, що  підкуп 

є самостійним альтернативний діянням, а не способом вчинення кримінального 

правопорушення. Науковці наводять на користь вказаної позиції переконливі 

аргументи, які нам імпонують та є повними [6, с. 126]. 

Ураховуючи урізаність законодавчої конструкції підкупу у диспозиції 

ст. 386 КК, надають більш розширене тлумачення цього поняття. Так, на думку 

В. І. Тютюгіна, підкуп полягає у «…схилянні свідка, потерпілого або експерта 

до вчинення (невчинення) дій, зазначених у ст. 386 КК, шляхом пропозиції 

надати за це певні майнові вигоди, позбавити від матеріальних витрат або 

шляхом фактичного надання матеріальної винагороди» [108, с. 882]. 

І. О. Зінченко вважає, що підкуп охоплює «…передачу особі грошей, інших 

цінностей, надання яких-небудь переваг, пільг майнового характеру, будь-яких 

послуг або обіцянку майнових вигод чи позбавлення від матеріальних витрат як 

винагороду…» [145, с. 141]. М.І. Хавронюк пише, що «…підкуп полягає у 

схилянні особи шляхом надання, пропозиції чи обіцяння винагороди 

матеріального характеру (грошей, матеріальних цінностей або послуг) до 
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вчинення певних дій чи утримання від них (до бездіяльності)…» [146, с. 394]. 

Таким чином, науковці не вказують на те, що предметом підкупу у ст. 386 КК є 

неправомірна вигода, хоча наводять ті предмети, що є власне неправомірною 

вигодою з огляду на її характеристику у підрозділі 3.1.4. на нашу думку, 

предметом підкупу у ст. 386 КК власне є неправомірна вигода, яка має те ж 

значення, що й неправомірна вигода у корупційний підкупі. 

М. І. Мельниченко пише про те, що підкуп як суспільно небезпечне 

діяння (ст. 386 КК) «охоплює як надання неправомірної вигоди, так і 

пропозицію або обіцянку надати таку вигоду за вчинення свідком, потерпілим 

або експертом певної дії (давання завідомо неправдивого показання чи 

висновку) або відмову від вчинення певних дій (відмову від давання показань 

чи висновку)».  Одержання неправомірної вигоди, а також прийняття 

пропозиції або обіцянки неправомірної вигоди цей науковець не включає 

у поняття неправомірної вигоди у ст. 386 КК [123, с. 131]. Отже, цей науковець 

вказує на предмет підкупу у цьому випадку, яким визнає неправомірну вигоду. 

Водночас всі наведені підходи до розуміння підкупу у ст. 386 КК 

включають у нього виключно активну його форму. Вочевидь такий підхід є 

об’єктивним, попри обґрунтований нами підхід у попередніх розділах 

дисертації, що підкуп може бути як активним, так і пасивним, оскільки інші 

альтернативні діяння, що передбачаються у диспозиції цієї статті, вказують на 

певний вплив на потерпілих, а не на їх подальшу поведінку. Тому й підкуп у 

складі кримінального правопорушення, передбачений у ст. 386 КК, може мати 

лише активну форму. 

Що стосується мети підкупу, то повністю підтримуємо точку зору 

М. І. Мельніченка, на думку якого «У диспозиції ст. 386 КК України необхідно 

чітко встановити мету вчинення відповідних дій. Адже, як було зазначено 

вище, вказівка законодавцем «підкуп … з тією самою метою» є логічною 

помилкою, оскільки під час формулювання попередніх діянь законодавець не 

вказав на мету їх вчинення. Очевидно, встановлюючи мету підкупу, 
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законодавець мав на увазі, що такі дії вчиняються з метою давання завідомо 

неправдивого показання чи висновку або за відмову від давання показання чи 

висновку» [123, с. 132]. Таким чином, метою підкупу слід визнавати мету 

давання завідомо неправдивого показання чи висновку або за відмову від 

давання показання чи висновку. 

Отже, законодавча конструкція підкупу у ст. 386 КК є специфічною 

порівняно з іншими статтями Особливої частини КК, оскільки, насамперед, 

передбачає виключно його активну форму.  

Висновки до розділу 3 

Висновки стосовно елементів корупційний підкупу полягають у такому. 

Послуговуючись вихідними тезами концепції соціального натуралізму, 

доведено, що корупційний підкуп є багатооб’єктним кримінальним 

правопорушенням та посягає на порядок суспільних відносин з приводу 

належного здійснення службовими особами, працівниками підприємств, 

установ та організацій, а також особами, які здійснюють професійну діяльність, 

пов’язану з наданням публічних послуг, своєї (свого)  влади чи становища 

(службового становища), а також на порядок суспільних відносин у сфері 

охорони національної безпеки України.  

Попри певну неточність термінологічного звороту «неправомірна вигода» 

порівняно з офіційним перекладом міжнародних антикорупційних конвенцій, 

його слід використовувати у КК. Під неправомірною вигодою запропоновано 

розуміти матеріальні та нематеріальні блага, які можуть мати як майновий, так і 

немайновий характер. З огляду на особливості використання терміна «підкуп» 

у статтях КК зроблено висновок, що неправомірна вигода є універсальним 

елементом законодавчої конструкції підкупу у КК. 

Ураховуючи специфіку суспільно небезпечних діянь, що утворюють 

активну та пасивну форми корупційний підкупу, запропоновано 

виокремлювати її прагматичну (ментальну) та фізичну частини. До 
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прагматичної (ментальної) частини підкупу віднесено вчинення таких парних 

дій, як «обіцянка – прийняття обіцянки» неправомірної вигоди, «прохання 

надати» неправомірну вигоду, а до фізичної – «надання – прийняття, 

одержання» неправомірної вигоди. Запропоновано відмовитися від таких діянь, 

як «пропозиція – прийняття пропозиції» неправомірної вигоди з огляду 

на прагматичне значення пропозиції та обіцянки як мовленнєвих актів, за якого 

пропозиція фігурує у мовленнєвому акті у формі прохання, обіцянки тощо, 

а тому обіцянка включає пропозицію надати неправомірну вигоду 

у майбутньому. 

Запропоновано залишити таку дію, що входить до пасивного підкупу, як 

прохання надати неправомірну вигоду, яка характеризується спонукальністю, 

некатегоричністю та активністю, а також різним ступенем інтенсивності впливу 

на адресата. Здійснено розмежування прохання як способу підбурювання від 

прохання надати неправомірну вигоду за такими ознаками: а) за ступенем 

інтенсивності: прохання як спосіб підбурювання має вищий ступінь 

інтенсивності порівняно з проханням надати неправомірну вигоду, оскільки 

підбурювання характеризується схилянням іншої особи до вчинення 

кримінального правопорушення, тоді як прохання надати неправомірну вигоду 

вказану мету не переслідує та набуває ознак односторонньої угоди; б) за 

моментом закінчення дії: підбурювання вважається закінченим лише у випадку 

успішності (результативності) прохання, тоді як прохання надати неправомірну 

вигоду вважається закінченим з моменту, коли прохання висновлено та 

доведено до відома адресата. 

Запропоновано доповнити підкуп такою дією, як прийняття 

неправомірної вигоди. Під «одержанням неправомірної вигоди» розуміються дії 

особи з набуття неправомірної вигоди шляхом активного її здобування, 

використовуючи свої службові повноваження чи пов’язані з ними можливості, 

а під прийняттям неправомірної вигоди –  дії особи, зазначеної у ч. 1 ст. 3 
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Закону «Про запобігання корупції», з набуття неправомірної вигоди шляхом 

погодження підкупу.  

Предмет змови як елемент корупційний підкупу є однаковим для активної 

та пасивної його форм і характеризується такими ознаками: а) адресат впливу 

активного корупціонера: особа зі спеціальним статусом (працівник 

підприємства, установи, організації або особа, яка працює на користь 

підприємства, установи чи організації – ст. 354 КК, службова особа – статті 

368
3
, 369, особа, яка надає публічні послуги – ст. 368

4
), б) бажана поведінка 

пасивного корупціонера: вчинення чи невчинення дій з використанням 

становища, яке займає особа (наданої їй влади чи службового становища)                       

– статті 354, 369, вчинення дій чи її бездіяльність з використанням наданих 

повноважень – ст. 368
3
, ч. 1 ст. 368

4
; в) коло інтересів: інтереси «хабародавця» 

або інтереси третьої особи – всі статті про корупційний підкуп. Попри те, що 

предмет змови перебуває поза складом корупційний підкупу, однак його зміст 

має важливе значення для встановлення наявності ознак відповідних складів 

корупційних правопорушень. 

Визначено вплив парних ознак суб’єктів активного та пасивного 

корупційний підкупу на формулювання законодавчих конструкцій підкупу. 

За умови залишення такої диференціації кримінальної відповідальності за 

корупційний підкуп, парні ознаки суб’єкта кримінального правопорушення 

(загальні ознаки активного корупціонера та спеціальні ознаки пасивного 

корупціонера) у кожному з видів такого підкупу повинні однаково впливати на 

ступінь суспільної небезпеки вчиненого та на диференціацію кримінальної 

відповідальності особи. 

Поняття «службова особа» є узагальнюючим та об’єднує службових осіб 

публічного права (публічної адміністрації) та службових осіб юридичних осіб 

приватного права. За умови залишення диференціації кримінальної 

відповідальності за корупційний підкуп у такому вигляді, як це здійснюється у 
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чинному КК, у диспозиції статей 368 та 369 КК доцільно уточнити, що йдеться 

саме про службових осіб публічного права. 

Запропоновано зміни до формулювання такого суб’єкта корупційний 

підкупу, як особа, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням 

публічних послуг: використання вказаної назви у ст. 368
4
 КК замість 

формулювання «особа, яка надає публічні послуги»; вилучення з переліку 

таких осіб вказівку на тих, що фактично є службовими особами (уповноважена 

особа або службова особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 

арбітражний керуючий); відмова від казуїстичного переліку осіб, які, на думку 

законодавця, здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням 

публічних послуг з законодавчим закріпленням того, що слід розуміти під 

публічною послугою. 

Звертається увага на різну черговість розташування законодавцем 

активної та пасивної форм підкупу залежно від сфери вчинення протиправних 

дій. Так, стосовно корупційний підкупу службових осіб публічного права у КК 

спочатку розміщена стаття про пасивний підкуп (ст. 368), а вже далі – про 

активний підкуп (ст. 369 КК), тоді як стосовно інших видів корупційний 

підкупу – спочатку вміщено норму про активний підкуп (ч. 1 ст. 354, ч. 1 

ст. 368
3
 та ч. 1 ст. 368

4
), а далі – про пасивний (ч. 3 ст. 354, ч. 3 ст. 368

3
 та ч. 3 

ст. 368
4
). Запропоновано спочатку розміщувати норму про активний підкуп, 

оскільки зазвичай саме особа, яка його вчиняє, є джерелом протиправної 

поведінки пасивного корупціонера. 

Корупційний підкуп вчиняється з прямим умислом, зміст якого полягає 

в усвідомленні особою суспільно небезпечного характеру свого діяння, 

передбаченні його суспільно небезпечних наслідків та бажанні їх настання. 

Такий умисел має бути наявний у діях як активного, так і пасивного 

корупціонерів, а це можливо лише в тому випадку, коли змістом домовленостей 

між цими двома суб’єктами є протиправна поведінка пасивного корупціонера. 

Однак у такому випадку, відбувається усвідомлення суспільної небезпечності 
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не самого факту підкупу, а того протиправного діяння, що є предметом змови. 

З урахуванням розуміння неправомірної вигоди констатовано, що мотив цього 

кримінального правопорушення може бути як корисливим, так і некорисливим 

та не належить до його обов’язкових ознак. Те саме стосується й мети. 

Висновки стосовно елементів некорупційного підкупу у ст. 149 КК:  

1) підкуп визначено законодавцем способом вчинення таких дій, як 

торгівля людиною, вербування, переміщення, переховування, передача або 

одержання людини; підкуп не вважається способом вербування, переміщення, 

переховування, передачі або одержання малолітнього чи неповнолітнього;  

2) предмет підкупу невизначений, на відміну від міжнародних договорів; 

запропоновано визнавати предметом такого підкупу неправомірної вигоди 

у тому ж значенні як предмета корупційний підкупу;  

3) форма підкупу не конкретизована, проте з огляду на те, що 

законодавець здебільшого у цій статті криміналізує парні діяння, а також 

ураховуючи, що протиправні дії вчиняє як той, хто підкуповує, так і той, хто 

отримує предмет підкупу, запропоновано виокремлювати активну та пасивну 

форми підкупу у ст. 149 КК;  

4) діями, що утворюють підкуп з урахуванням його форми запропоновано 

розуміти «обіцянку – прийняття обіцянки» неправомірної вигоди, «прохання 

надати» неправомірну вигоду, «надання – прийняття або одержання» 

неправомірної вигоди; 

5) суб’єктами підкупу слід визнавати активну сторону підкупу, тобто 

особу, яка обіцяє надати або надає неправомірну вигоду пасивній стороні 

підкупу, тобто особі, яка приймає обіцянку надання неправомірної вигоди, 

приймає неправомірну вигоду або просить надати неправомірну вигоду. При 

цьому такий пасивний учасник підкупу, як і стосовно корупційний підкупу 

повинен бути наділений спеціальною ознакою – він повинен контролювати 

потерпілого, жертву торгівлі людьми; 
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6) предмет змови при підкупі: отримання згоди пасивного учасника 

підкупу, особи, яка контролює жертву торгівлі людьми, на його експлуатацію. 

Висновки стосовно елементів некорупційного підкупу у ст. 160 КК. 

У ст. 160 КК передбачається два види підкупу – прямий та непрямий. Їх 

законодавчі конструкції є різними. Законодавча конструкція підкупу (прямого) 

у ч. 1 ст. 160 КК є максимально наближеною до конструкції корупційний 

підкупу. Елементи законодавчої конструкції підкупу у ст. 160 КК: 1) порядок 

суспільних відносин, на які посягає вказане правопорушення; 2) предмет 

підкупу – неправомірна вигода; 3) суспільно небезпечні альтернативні діяння                 

– пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди (активний підкуп) та 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (пасивний 

підкуп); 4) предмет змови при підкупі – вчинення або невчинення будь-яких 

дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією виборчих прав, прав на участь 

у референдумі; 6) суб’єкт підкупу – виборець, учасник референдуму, кандидат, 

член виборчої комісії або комісії з референдуму, офіційний спостерігач; 7) вина 

осіб, які вчиняють підкуп – прямий умисел. Законодавча конструкція 

непрямого підкупу (ч. 2 ст. 160 КК) відрізняється наступними елементами: 

суспільно небезпечним діянням (надання неправомірної вигоди, що 

супроводжується передвиборною агітацією або агітацією з референдуму, 

згадуванням імені кандидата, назви політичної партії, яка висунула кандидата 

на відповідних виборах, або використанням зображення кандидата, символіки 

політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах; суб’єктом 

підкупу (виборці, учасники референдуму, юридичні особи). 

З урахуванням положень регулятивного законодавства України, зокрема 

в частині виборчих порушень, що можуть мати місце або лише під час 

передвиборної агітації (непрямий підкуп) або на будь-якій стадії виборчого 

процесу (прямий підкуп), наявності адміністративної відповідальності за 

непрямий підкуп (ч. 2 ст. 212-10 КУпАП), ознаки складу якого є тотожними 

з ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого у ч. 2 ст. 160 
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КК, зроблено висновок про різну правову природу прямого та непрямого 

підкупу та підстав юридичної відповідальності за їх вчинення, у зв’язку з чим 

визнано необґрунтованими припущення окремих науковців про те, що 

правопорушення, передбачене у ч. 2 ст. 160 КК охоплюється правопорушенням, 

вміщеним у ч. 1 вказаної статті. Водночас підтримано наукову ідею про 

виключення ч. 2 ст. 160 КК. 

Наведено відмінності між ознаками неправомірної вигоди у складі 

корупційний підкупу та у складі кримінального правопорушення, 

передбаченого у ст. 160 КК. Так, у останній міститься інший перелік предметів 

неправомірної вигоди (продукти харчування, спиртні напої та тютюнові 

вироби, незалежно від їх вартості, а також грошові кошти, товари (крім 

матеріалів агітації, визначених законом), послуги, роботи, пільги, переваги, 

подарункові сертифікати, цінні папери, кредити, лотерейні білети, інші 

матеріальні та нематеріальні активи), порядок надання предметів неправомірної 

вигоди (пропозиція, обіцянка, надання чи одержання на безоплатних або на 

інших пільгових умовах). 

Шляхом порівняння виборчого та кримінального законодавства у частині 

визначення предметів неправомірної вигоди, відзначається нетотожність як 

самого переліку предметів, так і встановлення мінімального розміру стосовно 

окремих з них, на підставі лінгвістичного тлумачення правових норм, зроблено 

висновок, що у примітці ст. 160 КК мінімальний розмір (перевищує 0,06 

НМДГ) наведено законодавцем не стосовно неправомірної вигоди у цілому, 

а щодо такого її предмета, як інші матеріальні та нематеріальні активи. 

Підтримано пропозицію про необхідність уніфікації визначення поняття 

неправомірної вигоди у КК та поширення його на підкуп будь-якого виду. 

Виявлено недоліки формулювання суб’єкта активного підкупу (ч. 1 

ст. 160 КК) та адресантів впливу (ч. 2 ст. 160 КК), що полягають у їх 

неоднаковості (йдеться про кандидата та офіційного спостерігача). 

Запропоновано наступне правило нормотворчої техніки у галузі кримінального 
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права України, відповідно до якого під час формулювання законодавчої 

конструкції підкупу суб’єкт впливу при активному підкупі та суб’єкт пасивного 

підкупу повинні бути тотожними. 

Виявлено недолік формулювання такого елемента законодавчої 

конструкції підкупу у ст. 160 КК, як предмет змови, яким названо 

безпосередню реалізацією свого виборчого права, права на участь 

у референдумі. На підставі аналізу виборчого законодавства України, а також 

наукової літератури з конституційного права України зроблено висновок, що 

безпосередня реалізація вказаного права може реалізовуватися виключно 

виборцем, учасником референдуму та кандидатом. Водночас член виборчої 

комісії або комісії з референдуму, а також офіційний спостерігач у виборах 

реалізують не виборчі права, а «суміжні права, похідні від основних виборчих 

прав». Запропоновано у відповідний спосіб уточнити диспозиції частин 1 та 2 

ст. 160 КК. 

Висновки стосовно елементів підкупу у ст. 386 КК. 

Виокремлено наступні елементи законодавчої конструкції підкупу у цій 

статті: 1) безпосередній об’єкт підкупу – порядок одержання належних та 

допустимих доказів у кримінальному провадженні; 2) суб’єкт впливу – свідок, 

потерпілий, експерт, спеціаліст; 3) мета – та сама мета (як передбачено 

у диспозиції ст. 386 КК). Латентними елементами законодавчої конструкції 

підкупу у цьому випадку є предмет (неправомірна вигода) та вина у формі 

прямого умислу. Зроблено висновок, що підкуп у ст. 386 КК може мати 

виключно активну форму. 

Підтримано наукову ідею про необхідність уточнення мети підкупу 

у ст. 386 КК з огляду на неконкретність чинного формулювання: «з метою 

давання завідомо неправдивого показання чи висновку або з метою відмови від 

давання показання чи висновку». 

Поняття «підкуп» є універсальним поняттям, що охоплює як 

корупційний, так і некорупційний підкупи, оскільки йому притаманні загальні 
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ознаки, до яких віднесено предмет (неправомірна вигода), суспільно небезпечні 

діяння (пропозиція, обіцянка, надання, прийняття пропозиції, прийняття 

обіцянки, прохання надати, одержання, прийняття неправомірної вигоди), 

а також предмет змови при підкупі (домогтися бажаної для себе поведінки від 

іншої особи), вина у формі прямого умислу. Водночас підкуп як універсальне 

поняття може мати у КК й специфічні ознаки, що зумовлені особливостями 

того порядку суспільних відносин, на які відповідний різновид підкупу посягає 

або з урахуванням особливостей його об’єктивних проявів (наприклад, як у разі 

підкупу як способу підбурювання). До таких змінних ознак віднесено: об’єкт 

підкупу, форма підкупу (активна та пасивна чи лише активна) та суб’єкт 

підкупу. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявилося у комплексній і системній розробці поняття 

та ознак підкупу у законодавчих конструкціях корупційних кримінальних 

правопорушень. До основних результатів проведеного дослідження належать, 

зокрема, такі положення. 

І. Щодо розуміння підкупу як універсального поняття у законодавчих 

конструкціях статей Кримінального кодексу України. 

1. Підкуп віднесено до універсальних наскрізних кримінально-правових 

понять, що характеризується такими істотними ознаками підкупу, як наявність 

предмета (неправомірної вигоди), сторін підкупу (активного та пасивного 

суб’єктів), завідомо незаконної, добровільної, повної чи розірваної змови між 

ними, змістом якої є схиляння активним суб’єктом пасивного суб’єкта 

до вчинення як правомірних, так і протиправних дій. Вказане зумовлює 

необхідність закріплення у КК єдиного поняття, що використовуватиметься 

у тексті всього Кодексу в одному значенні. І лише в окремих випадках, коли 

законодавець використовує поняття «підкуп» у значенні його активної форми, 

про це має міститися відповідна вказівка. 

2. Неправомірна вигода є універсальним елементом законодавчої 

конструкції неправомірної вигоди в усіх статтях Загальної та Особливої 

частини КК України та може бути як латентною (наприклад, у статтях 27, 149, 

386), так і явною (наприклад, у статтях 368, 368
4
). З огляду на це у КК України 

доцільно передбачити загальну дефініцію поняття «неправомірна вигода», яка б 

поширювалася на всі випадки використання вказаного поняття у цьому 

Кодексі, під якою з позицій, зокрема, й соціального натуралізму запропоновано 

розуміти матеріальні та нематеріальні блага, які можуть мати як майновий, так 

і немайновий характер. 

3. Суспільно небезпечні діяння – це універсальна ознака підкупу, яка 

з урахуванням результатів, отриманих у дисертації, охоплює прагматичні 
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(ментальні) дії, а саме «обіцянку – прийняття обіцянки», «прохання надати» 

неправомірну вигоду, а також фізичні дії, а саме «надання – прийняття, 

одержання» неправомірної вигоди. 

ІІ. Щодо підкупу у законодавчих конструкціях статей Загальної частини 

Кримінального кодексу України. 

4. Законодавча конструкція реального принципу чинності кримінального 

закону України, вміщена у ч. 2 ст. 8 КК України конкретизує та уточнює 

загальні приписи, передбачені у ч. 1 вказаної статті стосовно корупційних 

кримінальних правопорушень, до яких віднесено і корупційний підкуп. 

У частинах 1 та 2 ст. 8 КК України вміщена інтегрована цілісна норма, що 

регулює застосування реального принципу закону України про кримінальну 

відповідальність у просторі. Елементами законодавчої конструкції цього 

принципу виступають: 1) суб’єкт – іноземці або особи без громадянства, що 

не проживають постійно в Україні; 2) місце вчинення ними кримінального 

правопорушення – за межами України; 3) предмет: а) вчинення вказаними 

особами у співучасті із службовими особами, які є громадянами України, будь-

якого кримінального правопорушення, передбаченого у статтях 368, 368
3
, 368

4
, 

369 і 369
2
 цього Кодексу; б) пропозиція, обіцянка, надання неправомірної 

вигоди таким службовим особам; в) прийняття пропозиції, обіцянки 

неправомірної вигоди чи одержання від них такої вигоди. 

5. Підкуп є одним із способів підбурювання до вчинення кримінального 

правопорушення (ч. 2 ст. 27 КК) та є складовою законодавчої конструкції 

підбурювання. Підкуп у законодавчих конструкціях співучасті може виступати 

способом підбурювання або способом залучення співучасників до спільного 

вчинення кримінального правопорушення незалежно від форми співучасті. 

Підкуп як елемент законодавчих конструкцій норм про співучасть є 

ненасильницьким впливом адресантом на адресата, що полягає у переконанні 

вчинити кримінальне правопорушення з отриманням матеріальної або 

нематеріальної вигоди шляхом впливу на свідомість адресата, що передбачає 
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наявність його вибору своєї подальшої поведінки. Підкуп є ознакою 

об’єктивної сторони складів кримінальних правопорушень, що полягають 

у спонуканні та схилянні іншої особи до вчинення протиправних дій та не може 

виступати способом примушування до протиправної поведінки. 

6. Підкуп є елементом законодавчих конструкцій підстави застосування 

заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, а також 

відповідних видів таких заходів. Ураховуючи необхідність протидії корупції 

в усіх проявах визнано за доцільне передбачити підставою застосування заходів 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб як активний, так і 

пасивний корупційний підкупи. 

ІІІ. Щодо підкупу у законодавчих конструкціях корупційного підкупу. 

7. Законодавча конструкція корупційного підкупу включає такі елементи, 

як порядок суспільних відносин, на які посягає підкуп; предмет корупційного 

підкупу; суспільно небезпечні дії, що утворюють такий підкуп; предмет змови 

при корупційному підкупі; його суб’єкт; вина особи, яка вчиняє корупційний 

підкуп. Така законодавча конструкція використовується законодавцем для 

конструювання всіх видів корупційного підкупу незалежно від сфери його 

вчинення. Майже всі елементи законодавчої конструкції корупційного підкупу 

мають універсальний характер та властиві також некорупційному підкупу. 

8. Неправомірна вигода як предмет корупційного підкупу прийшов на 

зміну поняття «хабар» та характеризується більш широким обсягом, оскільки 

проявляється у матеріальній чи нематеріальній формах, що має як майновий, 

так і немайновий характер. Попри певну неточність термінологічного звороту 

«неправомірна вигода» порівняно з офіційним перекладом міжнародних 

антикорупційних конвенцій, його слід використовувати у КК України. 

Визначено, що у цьому Кодексі має бути закріплено єдину дефініцію поняття 

«неправомірна вигода», що має поширюватися на всі статті, де 

використовується термін «підкуп».  
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9. Корупційний підкуп може бути як активним, так і пасивним. 

Виокремлюється його прагматична (ментальна) та фізична частини. 

До прагматичної (ментальної) частини корупційного підкупу віднесено 

вчинення таких парних дій, як «обіцянка – прийняття обіцянки» неправомірної 

вигоди, «прохання надати» неправомірну вигоду, а до фізичної – «надання – 

прийняття, одержання» неправомірної вигоди. Запропоновано відмовитися від 

таких діянь, як «пропозиція – прийняття пропозиції» неправомірної вигоди та 

залишити діяння у формі прохання надати неправомірну вигоду. 

IV. Щодо підкупу у законодавчих конструкціях некорупційного підкупу. 

9. Некорупційний підкуп як спосіб торгівлі людьми (ст. 149 КК України) 

характеризується практично такою ж будовою законодавчої конструкції, що 

й корупційний підкуп, за винятком суб’єкта підкупу, до яких віднесено активну 

сторону підкупу, тобто особу, яка обіцяє надати або надає неправомірну вигоду 

пасивній стороні підкупу, тобто особі, яка приймає обіцянку надання 

неправомірної вигоди, приймає неправомірну вигоду або просить надати 

неправомірну вигоду, а також предмет змови при підкупі: отримання згоди 

пасивного учасника підкупу, особи, яка контролює жертву торгівлі людьми, на 

його експлуатацію. 

10. На підставі аналізу виборчого законодавства України запропоновано 

виокремлювати прямий та непрямий підкупи, які мають ряд істотних ознак, що 

обумовлює й різну форму реагування на відповідні правопорушення. Так, 

за непрямий підкуп запропоновано передбачити виключно адміністративну 

відповідальність, а за прямий – кримінальну відповідальність. Законодавча 

конструкція прямого підкупу є максимально наближеною до конструкції 

корупційний підкупу, яка включає такі відмінні елементи предмет змови при 

підкупі – вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою 

реалізацією виборчих прав, прав на участь у референдумі; суб’єкт підкупу – 

виборець, учасник референдуму, кандидат, член виборчої комісії або комісії 

з референдуму, офіційний спостерігач.  
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11. Виокремлено такі елементи законодавчої конструкції підкупу у ст. 386 

КК України: 1) безпосередній об’єкт підкупу – порядок одержання належних та 

допустимих доказів у кримінальному провадженні; 2) суб’єкт впливу – свідок, 

потерпілий, експерт, спеціаліст; 3) мета – та сама мета (як передбачено 

у диспозиції ст. 386 КК). Латентними елементами законодавчої конструкції 

підкупу у цьому випадку визначено предмет (неправомірну вигоду) та вину 

у формі прямого умислу. Підкуп у ст. 386 КК України може мати виключно 

активну форму. 

V. Щодо вдосконалення Кримінального кодексу України та проєкту цього 

Кодексу. 

На підставі проведеного дослідження запропоновано: 

а) правила нормотворчої техніки при формулюванні підкупу 

у законодавчих конструкціях корупційних кримінальних правопорушень: 

– під час формулювання законодавчої конструкції підкупу суб’єкт впливу 

при активному підкупі та суб’єкт пасивного підкупу повинні бути тотожними; 

– парні ознаки суб’єкта кримінального правопорушення (загальні ознаки 

активного корупціонера та спеціальні ознаки пасивного корупціонера) 

у кожному з видів підкупу повинні однаково впливати на ступінь суспільної 

небезпеки вчиненого та на диференціацію кримінальної відповідальності особи; 

б) такі основні зміни і доповнення до КК України та проєкту цього 

Кодексу: 

– вилучити ч. 2 ст. 8 КК України; 

– змінити формулювання ч. 1 ст. 9 КК України, вказавши, що «вирок суду 

іноземної держави може бути врахований, якщо громадянин України, іноземець 

або особа без громадянства були засуджені або виправдані за кримінальне 

правопорушення, вчинене за межами України, та знову вчинили кримінальне 

правопорушення на території України»; 

– доповнити примітку ст. 45 КК України вказівкою на ст. 369
3
 

«Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань»; 
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– залишити переліковий спосіб описання підстави застосування заходів 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у ст. 96
3
 КК України, 

вказавши у ньому не лише на активний, а й на пасивний підкуп; 

– викласти п. 2 ч. 1 ст. 96
3
 КК України у такій редакції: «незабезпечення 

виконання покладених на її уповноважену особу обов’язків щодо вжиття 

заходів із запобігання корупції, що сприяло вчиненню корупційного підкупу її 

працівником, передбаченого статтями 354, 368, 368
3
, 368

4
 та 369 цього 

Кодексу»; 

– передбачити єдину дефініцію поняття «неправомірна вигода», під якою 

розуміються матеріальні та нематеріальні блага майнового та немайнового 

характеру; 

– вилучити з конструкцій підкупу такі діяння, як пропозиція 

неправомірної вигоди та прийняття пропозиції неправомірної вигоди; 

– доповнити пасивний підкуп прийняттям неправомірної вигоди; 

– у статтях 368 та 369 КК України замінити словосполучення «службова 

особа» на зворот «службова особа публічного права»; 

– у ст. 368
4
 КК України вилучити з переліку осіб, які здійснюють 

професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, уповноважену 

особу або службову особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 

арбітражного керуючого; 

– вилучити ч. 2 ст. 160 КК України; 

– у частинах 1 та 2 ст. 160 КК України після слів «з безпосередньою 

реалізацією ним своїх виборчих прав, прав на участь у референдумі» доповнити 

словами «або суміжних прав»; 

– у ст. 386 КК України уточнити мету підкупу: «з метою давання завідомо 

неправдивого показання чи висновку або з метою відмови від давання 

показання чи висновку». 
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в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 
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5. Михайлов М.В. Національна безпека України як об’єкт корупційного 

підкупу. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 4. С. 91 – 96.  

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

6. Михайлов М. В. Напрями протидії корупційному підкупу в Україні. 

ІІ Кримінологічні читання, присвячені пам’яті професора О. Г. Кальмана: мат-

ли наук.-практ. інтернет-конф. (21 листоп. – 12 груд. 2016 р.). Київ: Нац. 

академ. прокуратури України, 2017. 69–71. 

7. Михайлов М. В. Співвідношення понять одержання та прийняття 

неправомірної вигоди. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку 

України в умовах глобалізації: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт. 

2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. 

Харків: Право, 2017. С. 413–415.  

8. Михайлов М. В. Захист прав людини від проявів корупції у 2016 році: 

кримінологічний аспект. Захист прав людини в парадигмі верховенства права: 
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мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 17–18 трав. 2017 р.). Київ: ВЦ 

Академ. адвокатури України «APress», 2017. С. 374–381. 
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Додаток Б 

Кількість облікованих підкупів (Б.1) та кількість осіб, яким було вручено 

підозру (Б.2) упродовж 2016–2020 років 

Б.1 

 

Б.2 
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Додаток В 

 

Кількість осіб, засуджених (В.1), виправданих (В.2) та справи щодо яких 

було закрито судами (В.3) упродовж 2016–2020 років 

 

В.1 

 

В.2 
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Додаток Д 

Дії активного корупціонера 

Пропозиція неправомірної вигоди ч. 1 ст. 354 

ч. 1 ст. 368
3 

ч. 1 ст. 368
4 

ч. 1 ст. 369 

Обіцянка неправомірної вигоди ч. 1 ст. 354  

ч. 1 ст. 368
3
  

ч. 1 ст. 368
4
  

ч. 1 ст. 369 

Надання неправомірної вигоди ч. 1 ст. 354 

ч. 1 ст. 368
3
  

ч. 1 ст. 368
4 

 ч. 1 ст. 369 

Прохання надати неправомірну вигоду ч. 3 ст. 368
3
  

ч. 1 ст. 368
4
  

ч. 1 ст. 369 

Дії пасивного корупціонера 

Прийняття пропозиції неправомірної вигоди ч. 3 ст. 354  

ч. 1 ст. 368  

ч. 3 ст. 368
3
  

ч. 3 ст. 368
4
 

Прийняття обіцянки неправомірної вигоди ч. 3 ст. 354  

ч. 1 ст. 368  

ч. 3 ст. 368
3
  

ч. 3 ст. 368
4
 

Одержання неправомірної вигоди ч. 3 ст. 354 

ч. 1 ст. 368  

ч. 3 ст. 368
3
  

ч. 3 ст. 368
4
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Додаток Е 
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Додаток Ж 

Ієрархія форм активного корупційного підкупу залежно від ступеня 

суспільної небезпеки з урахуванням ознак спеціального суб’єкта 
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Додаток З 

Особа, за здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних 

послуг, у тексті КК України 

Закон «Про 

запобігання 

корупції» 

(підпункт «б» 

п. 2 ч. 1 ст. 3) 

Ст. 365
2
 Ч. 1 ст. 368

4
 Ч. 3 ст. 368

4
 Ч. 2 ст. 358 

аудитор 

нотаріус 

оцінювач 

    адвокат 

 уповноважена 

особа або 

службова особа 

Фонду 

гарантування 

вкладів 

фізичних осіб,  

   

експерт інша особа, яка не є державним 

службовцем, посадовою особою 

місцевого самоврядування, але 

здійснює/провадить професійну 

діяльність, пов'язану з наданням 

публічних послуг, у тому числі 

послуг експерта,  

експерт  експерт 

арбітражний 

керуючий 

інша особа, яка не є державним 

службовцем, посадовою особою 

місцевого самоврядування, але 

здійснює професійну діяльність, 

пов'язану з наданням публічних 

послуг, у тому числі послуг 

арбітражного керуючого,  

  

приватний 

виконавець 

інша особа, яка не є державним 

службовцем, посадовою особою 

місцевого самоврядування, але 

здійснює професійну діяльність, 

пов'язану з наданням публічних 

послуг, у тому числі послуг 

приватного виконавця,  

приватний 

виконавець  

 

незалежний 

посередник 

інша особа, яка не є державним 

службовцем, посадовою особою 

місцевого самоврядування, але 

здійснює професійну діяльність, 

пов'язану з наданням публічних 

незалежний 

посередник під 

час розгляду 

колективних 

трудових 
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послуг, у тому числі послуг 

незалежного посередника,  

спорів  

член трудового 

арбітражу 

інша особа, яка не є державним 

службовцем, посадовою особою 

місцевого самоврядування, але 

здійснює професійну діяльність, 

пов'язану з наданням публічних 

послуг, у тому числі послуг члена 

трудового арбітражу,  

арбітром під 

час розгляду 

колективних 

трудових 

спорів  

 

третейські судді 

під час 

виконання ними 

цих функцій 

інша особа, яка не є державним 

службовцем, посадовою особою 

місцевого самоврядування, але 

здійснює професійну діяльність, 

пов'язану з наданням публічних 

послуг, у тому числі послуг 

третейського судді (під час 

виконання цих функцій),  

третейський 

суддя  

 

інші особи, 

визначені 

законом, які не є 

державними 

службовцями, 

посадовими 

особами 

місцевого 

самоврядування, 

але надають 

публічні 

послуги 

  інша особа, яка 

провадить 

професійну 

діяльність, 

пов’язану з 

наданням 

публічних 

послуг,  

іншою особою, 

яка здійснює 

професійну 

діяльність, 

пов’язану з 

наданням 

публічних чи 

адміністративних 

послуг 

 державний 

реєстратор  

  державний 

реєстратор 

 суб’єкт 

державної 

реєстрації прав  

  суб’єкт 

державної 

реєстрації прав 

    особа, яка 

уповноважена на 

виконання 

функцій держави 

щодо реєстрації 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань 

 державним 

виконавцем,  

  державним 



235 
 

виконавцем,  

 приватним 

виконавцем 

  приватним 

виконавцем 
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Додаток К 

Предмет неправомірної вигоди згідно з частинами 6, 7 ст. 57 Виборчого 

Кодексу України та примітки ст. 160 КК України (К.1) та суб’єкти 

активного і пасивного підкупів (частини 1 та 2 ст. 160 КК України) (К.2) 

К.1 

частини 6, 7 ст. 57 ВК України Примітка ст. 160 КК України 

Гроші Грошові кошти 

Подарункові сертифікати Подарункові сертифікати 

Продукти харчування продукти харчування (незалежно від їх 

вартості) 

Спиртні напої спиртні напої (незалежно від їх 

вартості) 

 тютюнові вироби (незалежно від їх 

вартості) 

товари (крім матеріалів передвиборної 

агітації, виготовлених за рахунок 

виборчого фонду, що містять візуальні 

зображення партійної символіки та 

брендування виборчої кампанії, 

згадування імені або зображення 

кандидата, який балотується на 

виборах, такі як плакати, листівки, 

календарі, блокноти, ручки, 

запальнички, сірники, значки, бейджі, 

USB-флешки, вимпели, прапори, 

книги, пакети, футболки, кепки, 

шарфи, парасолі та інші матеріали 

передвиборної агітації, вартість яких 

не перевищує 6 відсотків НМДГ) 

Товари (крім матеріалів агітації, 

визначених законом) 

Пільги Пільги 

переваги  

послуги послуги 

Роботи Роботи 

Цінні папери Цінні папери 

Кредити  Кредити 
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лотерейні білети лотерейні білети 

інших матеріальних та нематеріальних 

активів 

інші матеріальні та нематеріальні 

активи, вартість яких перевищує 0,06 

НМДГ 

 на безоплатних або на інших пільгових 

умовах пропонуються, обіцяються, 

надаються кандидатам, виборцям, 

учасникам референдуму або членам 

виборчої комісії, комісії з 

референдуму чи одержуються 

зазначеними особами 

 

К.2 

Ч. 1 ст. 160 КК Ч. 2 ст. 160 КК 

Виборець 

учасник референдуму 

 кандидат 

член виборчої комісії або комісії з референдуму 

офіційний спостерігач  

 

 


