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АНОТАЦІЯ 

 

Кабаєв В. М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені службовими 

особами, які займають особливо відповідальне становище. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 

081 – «Право» (галузь знань: 08 – «Право»). – Київський університет права 

Національної академії наук України; Інститут держави і права імені 

В. М. Корецького Національної академії наук України, Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено дослідженню підстави кримінальної 

відповідальності за злочини, вчинені службовими особами, які займають 

особливо відповідальне становище.  

У розділі 1 дисертації досліджено динамізм та систему кримінально-

правових норм про відповідальність осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, у КК України 2021 року. Проаналізовано зміни, які відбулися 

в аспекті розуміння змісту поняття «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище». Визначено основні вектори таких змін: 1) перехід від 

спільного визначення понять «службова особа, яка займає відповідальне 

становище» та «службова особа, яка займає особливо відповідальне становище» 

до їх окремого дефініювання у різних частинах примітки ст. 368 КК України; 

2) зміна підходів до однакового та конкретизованого змісту поняття «службова 

особа, яка займає особливо відповідальне становище» в усіх статтях Особливої 

частини КК України, в яких використовується відповідне словосполучення (ч. 4 

ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України); 3) диференціація службових осіб, які 

займають особливо відповідальне становище, з урахуванням їх статусу, у межах 

ч. 3 примітки ст. 368 КК України. Виявлено вади ч. 3 примітки ст. 368 КК України 

та запропоновано виключити з неї вказівку на ст. 368-5 «Незаконне збагачення», 

оскільки у ній кримінальна відповідальність з урахуванням статусу службової 

особи не здійснюється. 



Запропоновано виокремлювати такі категорії службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище: 1) топ-службові особи, які займають особливо 

відповідальне становище (п. 1 ч. 3 примітки ст. 368); 2) інші службові особи, які 

займають особливо відповідальне становище та які уповноважені на виконання 

функцій держави (п. 2 ч. 3 примітки ст. 368); 3) службові особи, які займають 

особливо відповідальне становище та які уповноважені на виконання функцій 

місцевого самоврядування (п. 2 ч. 2 примітки ст. 368). 

З урахуванням того, що у п. 1 ч. 3 примітки ст. 368 КК України вміщено 

вичерпний перелік топ-службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, констатовано, що він розширеному тлумаченню не підлягає, 

а бланкетність пунктів 2 та 3 ч. 3 примітки ст. 368 КК України обумовлює 

вирішення питання про зворотну дію кримінального закону України у часі, 

з огляду на те, що перелік службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, може коригуватися законодавцем у регулятивному законодавстві. 

Порівняльно-правове дослідження підстави кримінальної відповідальності 

службової особи, яка займає особливо відповідальне становище, за КК України та 

кримінальними кодексами зарубіжних країн продемонструвало наступні основні 

тенденції: 1) диференціація кримінальної відповідальності службових осіб 

з урахуванням їх правового статусу (переважно за «активний» підкуп, активне 

корумпування); 2) відсутність більш «дрібної» диференціації службових осіб на 

тих, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище; 

3) формулювання узагальненої назви на кшталт КК України («службова особа, яка 

займає особливо відповідальне становище») (наприклад, КК Угорщини – 

«високопоставлений державний службовець», КК Грузії – «особа, яка обіймає 

державно-політичну посаду»), а також вказівка на окремі посади (зокрема, КК 

ФРН – «суддя, член Європейського Союзу або третейський суддя», КК Казахстан 

– «співробітник правоохоронного органу або особа, яка займає відповідальну 

державну посаду у правоохоронному органі чи суддя»; 4) наявність статусу 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище в осіб, які 

очолюють місцеву владу (КК Республіки Таджикистан, РФ); 5) наявність 



дефініцій поняття, службової особи, яка займає відповідальне становище та 

особи, яка обіймає відповідальну державну посаду у КК Республіки Білорусь 

(казуїстична) та КК Республіки Молдова (узагальнююча); 6) передбачення у 

санкціях норм про відповідальність службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, строкового додаткового покарання у виді позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, за винятком КК 

Республіки Казахстан, у якому таке додаткове покарання призначається довічно. 

У розділі 2 охарактеризовано службову особу, яка займає особливо 

відповідальне становище, як спеціального суб‟єкта кримінальних правопорушень 

за КК України. 

На підставі аналізу наукової літератури зроблено висновок, що службова 

особа, яка займає особливо відповідальне становище, є спеціальним суб‟єктом 

кримінальних правопорушень у статтях Особливої частини КК України, які 

передбачають кримінальну відповідальність службових осіб як конститутивну чи 

кваліфікуючу ознаку, або в яких здійснюється диференціація кримінальної 

відповідальності службових осіб з урахуванням їх правового статусу. 

Констатовано, що службові особи, які займають особливо відповідальне 

становище, мають спеціальний (нормативний) та індивідуальний (конкретний) 

правовий статус. Спеціальний (нормативний) правовий статус, який у цілому 

властивий певній категорії службових осіб, закріплено у нормативно-правових 

актах, та враховується як при диференціації кримінальної відповідальності за 

кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами, так і під час 

кваліфікації їх протиправної поведінки, а індивідуальний (конкретний) правовий 

статус підлягає встановленню під час кваліфікації вчиненого посягання 

службовою особою, що передбачає визначення конкретних повноважень 

службової особи, що передбачені як у нормативно-правових, так і локальних 

актах. 

Виокремлено та охарактеризовано спеціальні ознаки, які впливають на 

диференціацію кримінальної відповідальності службових осіб та виокремлення 

осіб, які займають особливо відповідальне становище: 1) урахування правового 



статусу органу, в якому службова особа обіймає відповідну посаду, а також кола 

її повноважень, які поширюються на певний орган, адміністративно-

територіальну одиницю чи на державу у цілому; 2) визначений порядок обрання / 

призначення службової особи на посаду, передбачений Конституцією України; 

3) суб‟єктом призначення на посаду є Президент України, Верховна Рада України 

або Кабінет Міністрів України; 4) строковість перебування на цій посаді; 

5) наявність публічно-правового статусу.  

Пеналізаційна функція обставини «вчинення злочину особою, яка займає 

особливо відповідальне становище», полягає у градації міри покарання для 

службових осіб з різним правовим статусом. Приналежність службової особи до 

того чи іншого виду повинна враховуватися під час вибору міри покарання. 

Запропоновано передбачити як у Загальній частині, так і в санкціях статей 

Особливої частини КК України, що передбачають відповідальність за злочини, 

вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, 

таке обов‟язкове додаткове покарання, як довічне позбавлення права обіймати 

певні посади. З‟ясовано процесуальну функцію обставини «службова особа, яка 

займає особливо відповідальне становище», що полягає у визначенні 

законодавством України кола органів, які здійснюють досудове розслідування 

кримінальних правопорушень, вчинених цими особами (Державне бюро 

розслідувань, Національне антикорупційне бюро України), а також в установленні 

стосовно окремих осіб особливого порядку кримінального провадження.  

Визначено співвідношення поняття «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» з іншими суміжними поняттями. Запропоновано 

відмовитися у КК України від такого виду службових осіб, як службові особи, які 

займають відповідальне становище. Констатовано недоцільність віднесення до 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави, іноземних посадових осіб, 

що має місце у примітці ст. 369-2 цього Кодексу. Поняття «особа, уповноважена 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» та «службова 

особа, яка займає особливо відповідальне становище» - це поняття 

антикорупційного та кримінального законодавства України. Цим поняттям 



надається специфічний зміст, але їх об‟єм частково збігається. Підтримано 

правову позицію Верховного Суду про неможливість використання дефініції 

поняття, що дається в антикорупційному законодавстві України, для тлумачення 

поняття такого суб‟єкта злочину у КК України. Запропоновано відмовитися від 

використання у тексті КК України поняття «державний діяч». Поняття «службова 

особа, яка займає особливо відповідальне становище» та «особа, яка обіймає 

посаду з високим та підвищеним корупційним ризиком» частково збігаються за 

змістом, але наділяються специфічним змістом у кримінальному праві та в 

антикорупційному законодавстві України. 

З урахуванням обсягу повноважень, значущості прийнятих рішень та 

можливості істотно впливати на порядок суспільних відносин встановлено, що до 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, повинні 

належати: 

– особи, які обіймають політичні посади (Президент України, Глава Офісу 

Президента України та його заступники, Секретар Ради національної безпеки і 

оборони України та його заступники, Постійний Представник Президента 

України в АР Крим та його заступники, Прем‟єр-Міністр України, члени Кабінету 

Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів; народні депутати 

України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його 

представники; 

– особи, які обіймають спеціалізовані публічні посади (керівники 

центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом та їх заступники, а 

саме Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, 

Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства 

з питань державної служби, Національного агентства України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 

Адміністрації державної служби спеціального зв‟язку та захисту інформації, 

Пенсійного фонду України, Інституту національної пам‟яті); 



– особи, які обіймають публічні посади службовців судової влади та 

прокуратури (судді Конституційного Суду України, судді Верховного Суду, судді 

вищих спеціалізованих судів, члени Вищої Ради Правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів, Генеральний прокурор та його заступники, 

керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступники); 

– особи, які обіймають публічні посади службовців правоохоронних органів 

та центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом (Директор 

Національного антикорупційного бюро України та його заступники, Директор 

Державного бюро розслідувань та його заступники, Директора Бюро економічної 

безпеки України та його заступники); 

– посадові особи місцевого самоврядування, які належать до першої та 

другої категорії; 

– державні службовці категорії «А» (вищий корпус державної служби). 

Зроблено висновок, що, визначаючи службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, у КК України, без казуїстичного перерахування 

обійтися неможливо, оскільки у визначенні цього поняття другий та третій вид 

службових осіб мають перераховуватися, що вноситиме елемент казуїстичності у 

дефініцію поняття «службові особи, які займають особливо відповідальне 

становище». Водночас підхід до формулювання топ-службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище (п. 1 ч. 3 примітки ст. 368 КК України) слід 

змінити та відмовитися від казуїстичного переліку посад, які належать до цієї 

категорії, оскільки перелік неминуче зумовлює пробільність дефініції з огляду на 

те, що не всі службові особи, які фактично займають особливо відповідальне 

становище, у ньому передбачені (наприклад, керівники та їх заступники 

Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства 

з питань державної служби, Національного агентства України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 

Адміністрації державної служби спеціального зв‟язку та захисту інформації, 

Пенсійного фонду України, Офісу Президента України), та створює передумови 

для неоперативного вилучення вказівки на ті органи, що припинили свою 



діяльність (наприклад, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг). Топ-службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, у КК України слід визначати за прикладом відповідної 

норми у КК Молдови, як осіб, порядок призначення яких передбачено 

у Конституції України, або осіб, які призначаються чи обираються на посаду 

Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, 

а також їх заступника (заступників) та осіб, які замінюють керівників. 

З аналізу конкретних кейсів, що побудовані на вивченні судової практики 

судів України у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені службовими 

особами, які займають особливо відповідальне становище, або стосовно них, 

запропоновано визначати: 

– як спеціальний (нормативний), так і індивідуальний (конкретний) рівні 

правової компетенції таких службових осіб. при цьому задля точності кваліфікації 

слід досліджувати посадову інструкції службової особи, яка займає особливо 

відповідальне становище, наказ про її призначення; 

– усвідомлення особою, яка надає неправомірну вигоду, що адресат займає 

особливо відповідальне становище; 

– наявність двосторонньої угоди між активним та пасивним 

корупціонерами, за якої задіяні власне ці дві особи. Якщо неправомірна вигода 

була надана посереднику, який повідомив про це орган досудового розслідування, 

то дії обвинуваченого слід кваліфікувати як закінчений замах на пропозицію 

надати неправомірну вигоду. З огляду на взаємопов‟язаність активної та пасивної 

форм підкупу, службова особа завжди повинна бути задіяна у процесі підкупу 

(зокрема, повинна сприймати пропозицію або обіцянку надати неправомірну 

вигоду);  

– альтернативний умисел стосовно статусу різних службових осіб, серед 

яких одна – та, що займає особливо відповідальне становище, не може мати місця. 

Альтернативний умисел може стосуватися усвідомлення настання різних за 

ступенем тяжкості наслідків. 



Запропоновано кримінологічну характеристику службових осіб-злочинців, 

які займають особливо відповідальне становище. Особистість службової особи – 

злочинця, яка займає особливо відповідальне становище, характеризується як 

загальнозначущими позитивними людськими якостями, наявність яких обумовила 

зайняття ними вказаних посад, а також соціально-демографічними, особистісно-

рольовими, морально-психологічними кримінально-правовими ознаками, 

ознаками правової та моральної свідомості, що вирізняють їх з-поміж інших 

злочинів. 

Ключові слова: кримінальне правопорушення, злочин, службова особа, 

правовий статус, підкуп неправомірна вигода, кваліфікація, тлумачення, судова 

практика, службова особа, яка займає особливо відповідальне становище. 
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The thesis is devoted to research of the grounds of criminal liability for the crimes 

committed by the officials holding a particularly responsible post. 

Section 1 of the thesis examines the dynamics and system of the criminal legal 

norms on the liability of the persons holding a particularly responsible post in the 

Criminal Code of Ukraine of 2021. The changes, which have taken place in the aspect 

of understanding the meaning of the concept “an official holding a particularly 

responsible post” are analyzed. The main vectors of such changes are determined: 

1) transition from a common definition of concepts “an official holding a responsible 

post” and “an official holding a particularly responsible post” to their separate definition 



in different parts of the note to Art. 368 of the Criminal Code of Ukraine; 2) change of 

the approaches to the same and concretized content of the concept “an official holding a 

particularly responsible post” in all articles of the Special Part of the Criminal Code of 

Ukraine, in which the relevant phrase is used (part 4 of Art. 368, part 4 Art. 369, part 3 

Art. 368 of the Criminal Code of Ukraine); 3) differentiation of the officials holding 

a particularly responsible post, taking into account their status, within part 3 of the note 

to Art. 368 of the Criminal Code of Ukraine. Defects of part 3 of the note to Art. 368 of 

the Criminal Code of Ukraine are revealed and it is proposed to exclude from it the 

reference to Art. 368-5 “Illegal enrichment”, as it does not carry out criminal liability, 

taking into account the status of an official. 

It is proposed to single out such categories of the officials holding a particularly 

responsible post: 1) top officials holding a particularly responsible post (clause 1 of 

part 3 of the note to Art. 368); 2) other officials holding a particularly responsible post 

and authorized to perform the state duties (clause 2 part 3 of the note to Art.  368); 

3) officials holding a particularly responsible post and who are authorized to perform 

the local self-government duties (clause 2 of part 2 of the note to Art. 368). 

Taking into account that clause 1 of part 3 of the note to Art. 368 of the Criminal 

Code of Ukraine contains an exhaustive list of the top officials holding a particularly 

responsible post and it is stated that it is not subject to extended interpretation, 

а blanketness of clauses 2 and 3 of part 3 of the note to Art. 368 of the Criminal Code 

of Ukraine stipulates resolution of the issue of retroactive effect of the criminal law 

of Ukraine in time, given that the list of the officials holding a particularly responsible 

post may be adjusted by the legislator in regulatory legislation. 

Comparative legal study of the ground for criminal liability of an official holding 

a particularly responsible post, under the Criminal Code of Ukraine and criminal codes 

of foreign countries has demonstrated the following primary trends: 1) differentiation of 

criminal liability of the officials, taking into account their legal status (mainly for 

“active” bribery, active corrupting); 2) absence of “smaller” differentiation of the 

officials into those holding a responsible and especially responsible post; 3) formulation 

of a generalized name as in the Criminal Code of Ukraine (“an official holding 



a particularly responsible post”) (for example, in the Criminal Code of Hungary  

– “senior civil servant”, in the Criminal Code of Georgia – “a person holding a state and 

political position”), as well as indication to individual positions (in particular, in the 

Criminal Code of the Federal Republic of Germany – “a judge, a member of the 

European Union or an arbitrator”, in the Criminal Code of Kazakhstan – “a law 

enforcement officer or a person holding a responsible public position at the law 

enforcement body or a judge”; 4) availability of the status of the officials holding 

a particularly responsible position by the persons heading the local government (the 

Criminal Code of Tajikistan, Russian Federation); 5) availability of definitions of the 

concept of an official holding a responsible post and a person holding a responsible 

public position in the Criminal Code of the Republic of Belarus (casuistic) and the 

Criminal Code of the Republic of Moldova (generalizing); 6) in sanctions, stipulation of 

the norms on liability of the officials holding a particularly responsible post, an 

immediate additional punishment in the form of deprivation of the right to hold certain 

positions or engage in certain activities, except for the Criminal Code of the Republic of 

Kazakhstan, in which such additional punishment is imposed for life. 

Section 2 describes an official holding a particularly responsible post as a special 

subject of criminal offenses under the Criminal Code of Ukraine. 

Based on the analysis of the scientific literature, it is concluded that an official 

holding a particularly responsible post is a special subject of criminal offenses in the 

articles of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, which stipulate criminal 

liability of the officials as a constitutive or qualifying feature or in which the 

differentiation of criminal liability of the officials is carried out, taking into account 

their legal status. It was stated that the officials holding a particularly responsible post 

have a special (regulatory) and individual (specific) legal status. A special (regulatory) 

legal status, which is generally inherent to a certain category of officials, is enshrined in 

the regulatory legislative acts and is taken into account both in differentiation of 

criminal liability for criminal offenses committed by the officials and when their illegal 

behavior is qualified, while an individual (specific) legal status is subject to 

establishment when encroachment committed by the official is qualified, that stipulates 



defining specific powers of the official specified both in the regulatory legislative acts 

and local acts. 

Special features influencing differentiation of criminal liability of the officials 

and identification of the persons holding a particularly responsible post are identified 

and characterized: 1) taking into account the legal status of the body in which an official 

holds the relevant position, as well as the scope of his/her powers, which extend to a 

particular body, administrative-territorial unit or the state as a whole; 2) procedure for 

election/appointment of an official to a position stipulated by the Constitution of 

Ukraine is determined; 3) subject of appointment is the President of Ukraine, the 

Verkhovna Rada of Ukraine or the Cabinet of Ministers of Ukraine; 4) term of office at 

this position; 5) existence of a public legal status. 

The penalty function of the circumstance “committing a crime by the person 

holding a particularly responsible post” lies in gradation of a measure of punishment for 

the officials with a different legal status. Belonging of an official to a particular type 

shall be taken into account when choosing a measure of punishment. It is offered to 

provide both in the General Part and in the sanctions of the articles of the Special Part of 

the Criminal Code of Ukraine, which stipulate liability for the crimes committed by the 

officials holding a particularly responsible post, such compulsory additional punishment 

as lifelong deprivation of the right to hold certain positions. The procedural function of 

the circumstance “an official holding a particularly responsible post” lies in determining 

by the legislation of Ukraine the range of bodies carrying out the pretrial investigation 

of the criminal offenses committed by these persons (the State Bureau of Investigation, 

the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine), as well as in establishing a special 

procedure for criminal proceedings regarding some individuals. 

The correlation of the concept of “an official holding a particularly responsible 

post” with other related concepts is determined. It is offered to refuse from such types 

of officials in the Criminal Code of Ukraine as the officials holding a responsible post. 

The unreasonableness of referring the foreign officials to the persons authorized to 

perform the state duties, as specified in the note to Art. 369-2 of this Code, is stated. 

The concept of “a person authorized to perform the duties of state or local self-



government” and “an official holding a particularly responsible post” belong to the 

concepts of anti-corruption and criminal law of Ukraine. These concepts have a specific 

content, but their scope partly coincides. The legal position of the Supreme Court on 

impossibility of using the definition of the concept given in the anti-corruption 

legislation of Ukraine to interpret the concept of such subject of crime in the Criminal 

Code of Ukraine was supported. It is offered to deny applying the term “a statesman” in 

the text of the Criminal Code of Ukraine. The terms “an official holding a particularly 

responsible post” and “a person holding a position with a high and increased corruption 

risk” partially coincide in their content, but they are endowed with a specific content in 

the criminal law and anti-corruption legislation of Ukraine. 

Taking into account the scope of powers, significance of the decisions taken and 

ability to significantly influence the order of public relations, it is established that the 

officials holding a particularly responsible post shall include: 

– the persons holding political positions (President of Ukraine, the Head of the 

Office of the President of Ukraine and his deputies, Secretary of the National Security 

and Defense Council of Ukraine and his deputies, the Permanent Representative of the 

President of Ukraine to the Autonomous Republic of Crimea and his deputies, Prime 

Minister of Ukraine, members of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the First Deputies 

and Deputy Ministers, People‟s Deputies of Ukraine, the Ukrainian Parliament 

Commissioner for Human Rights and his representatives; 

– the persons holding specialized public positions (heads of central executive 

bodies with a special status and their deputies, namely the Antimonopoly Committee of 

Ukraine, the State Property Fund of Ukraine, the National Commission for State 

Regulation of Energy and Public Utilities of Ukraine, the State Committee for 

Television and Radio Broadcasting of Ukraine, the National Agency on Corruption 

Prevention, the National Agency of Ukraine for Civil Service, the National Agency of 

Ukraine for Detection, Investigation and Management of Assets Obtained from 

Corruption and Other Crimes, the Administration of the State Service of Special 

Communications and Information Protection, the Pension Fund of Ukraine, the 

Ukrainian Institute of National Remembrance); 



– the persons holding public positions in the judicial power and the prosecutor‟s 

office (judges of the Constitutional Court of Ukraine, judges of the Supreme Court, 

judges of higher specialized courts, members of the High Council of Justice, the High 

Qualifications Commission of Judges of Ukraine, the Prosecutor General and his 

deputies, the Head of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor‟s Office and his 

deputies); 

– the persons holding public positions of law enforcement officers and central 

executive bodies with a special status (Director of the National Anti-Corruption Bureau 

of Ukraine and his deputies, Director of the State Bureau of Investigation and his 

deputies, Director of the Bureau of Economic Security of Ukraine and his deputies); 

– local self-government officials belonging to the first and second categories; 

– civil servants of category “A” (senior civil service). 

The conclusion is made that, in the Criminal Code of Ukraine, while determining 

the officials holding a particularly responsible post, it is impossible to do without 

casuistic enumeration, because when this concept is defined the second and third types 

of the officials must be listed that will add an element of casuistry to the definition of 

“the officials holding a particularly responsible post”. However, the approach to 

formulation of top officials holding a special post (clause 1 of part 3 of the note to 

Art. 368 of the Criminal Code of Ukraine) shall be changed and the casuistic list of 

positions belonging to this category shall be refused from, as the list inevitably 

determines the volatility of the definition to the extent that not all of the officials 

actually holding a particularly responsible post are stipulated in it (for example, heads 

and their deputies of the National Agency on Corruption Prevention, the National 

Agency of Ukraine for Civil Service, the National Agency of Ukraine for Detection, 

Investigation and Management of Assets Obtained from Corruption and Other Crimes, 

the Administration of the State Service of Special Communications and Information 

Protection, the Pension Fund of Ukraine, Office of the President of Ukraine) and creates 

the preconditions for the non-operational withdrawal of the indication for those bodies, 

which have ceased their activity (for example, the National Commission for State 

Regulation of Financial Services Markets). In the Criminal Code of Ukraine, top 



officials holding a particularly responsible post shall be defined by the example of the 

relevant norm in the Criminal Code of Moldova as the persons whose appointment is 

stipulated in the Constitution of Ukraine or the persons appointed or elected to office by 

the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of 

Ukraine, as well as their deputies and the acting heads. 

From the analysis of specific cases based on studying the judicial practice of the 

Ukrainian courts in criminal proceedings on the crimes committed by the officials 

holding a particularly responsible post or in relation to them, it is offered to determine: 

– both special (regulatory) and individual (specific) levels of legal competence of 

such officials. Suchwise, for accuracy of the qualification the job description of an 

official holding a particularly responsible post, as well as the procedure for his/her 

appointment, shall be examined; 

– awareness of the person providing the improper benefit that the addressee holds 

a particularly responsible post; 

– a bilateral agreement between active and passive corrupt officials, which 

involves these two persons. If the improper benefit was provided to the mediator who 

informed the pre-trial investigation body hereabout, the actions of the accused shall be 

qualified as a completed attempt to offer an improper benefit. In view of the 

interconnectedness of active and passive forms of bribery, the official shall always be 

involved in the bribery process (in particular, shall accept the offer or promise to 

provide the improper benefit); 

– an alternative intention concerning the status of various officials, one of which 

is an official holding a particularly responsible post, may not take place. The alternative 

intention may refer to awareness of the consequences of varying severity. 

The criminological characteristics of the criminal officials holding a particularly 

responsible post are offered. The personality of a criminal official holding a particularly 

responsible post is characterized both by common positive human qualities, which 

helped him/her to hold such position, as well as by socio-demographic, role-personality, 

moral and psychological, criminal and legal characteristics, and characteristics of legal 

and moral consciousness distinguishing them from other crimes. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АПУ – Адміністрація президента України. 

АРМА – Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 

АР Крим – Автономна Республіка Крим. 

БЕБ – Бюро економічної безпеки України. 

ВАКС – Вищий антикорупційний суд. 

ВККС – Вища кваліфікаційна комісія суддів 

ВРП – Вища рада правосуддя. 

ВРУ – Верховна Рада України. 

ВССУ – Вищий спеціалізований суд України. 

ВСУ – Верховний Суд України. 

ГПУ – Генеральна прокуратура України. 

ГУ – Головне управління. 

ДБР – Державне бюро розслідувань. 

ЄС – Європейський Союз. 

ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань. 

ЄСПЛ – Європейський Суд з прав людини. 

ЗСУ – Збройні Сили України. 

КДКП – Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. 

КК України – Кримінальний кодекс України. 

КМУ – Кабінет Міністрів України. 

КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України. 

КСУ – Конституційний Суд України. 

НАБУ –  Національне антикорупційне бюро України. 

НАВСУ – Національна академія внутрішніх справ України. 

НАДС – Національне агентство з питань державної служби. 

НАЗК – Національне агентство з питань запобігання корупції. 
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НАН України – Національна академія наук України. 

НГ – Національна Гвардія України. 

НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.  
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ФДМ – Фонд державного майна України. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Службові особи, які займають 

особливо відповідальне становище, відповідно до нормативно закріпленого 

переліку посад, що вказують на таке становище, належать до найбільш впливових 

державних керівників, які відповідають за важливі галузі суспільного життя як на 

загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Розпорядженням Генеральної 

прокуратури України від 26 червня 2011 року № 85 злочини, вчинені службовими  

особами, уповноваженими на виконання функцій держави, або органів місцевого 

самоврядування, які займають відповідальне та особливо відповідальне 

становище, було віднесено до резонансних [173].  

З метою протидії вказаним кримінальним правопорушенням у державі має 

існувати належне кримінально-правове реагування як на нормативному, так і на 

правозастосовному рівнях. Так, у чинному Кримінальному кодексі України 

вчинення злочинів службовою особою, яка займає особливо відповідальне 

становище, названо як кваліфікуючу ознаку прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 4 ст. 368), невиконання 

судового рішення (ч. 3 ст. 382). Окрім того, кваліфікуючою ознакою складу 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або 

надання неправомірної вигоди» КК України, якщо такі дії було вчинено стосовно 

службової особи, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 4). Вчинення 

кримінальних правопорушень службовою особою, яка займає особливо 

відповідальне становище, викликає не лише резонанс у суспільстві, а й зумовлює 

негативні реакції з боку міжнародної спільноти. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII у КК України було 

введено поняття кримінального правопорушення (ст. 11), що поділяється на 

кримінальні проступки та злочини (ст. 12) [144]. Кримінальні правопорушення, 

що вчиняються службовими особами, які займають особливо відповідальне 
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становище, або щодо них, належать до злочинів (тяжких – ч. 4 ст. 369 та ч. 3 

ст. 382, особливо тяжких – ч. 4 ст. 368 КК України). 

Варто відзначити, що в Україні проблема кримінальної відповідальності за 

злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне 

становище, не досліджувалася. Проте фрагментарно розглядалася у працях 

П. П. Андрушка, Г. І. Богонюк, В. А. Головчука, О. П. Денеги, О. О. Дудорова, 

М. Б. Желіка, З. А. Загиней-Заболотенко, О. О. Кваші, О. М. Костенка, 

К. О. Лагоди, Р. Л. Максимовича, М. І. Мельник, Д. Г. Михайленка, А. А. Музики, 

В. О. Навроцького, В. В. Налуцишина, О. Р. Романишин, Д. А. Третьякова, 

М. І. Хавронюка, О. В. Чорної, О. С. Чорної, К. В. Юсубова, І. М. Ясінь та інших. 

Проте ці науковці проблему кримінальної відповідальності вказаних вище 

службових осіб дослідили фрагментарно та залишили чимало невирішених 

теоретико-прикладних питань, особливо тих, що стосуються з‟ясування змісту 

поняття «службова особа, яка займає особливо відповідальне становище».  

Попри те, що будь-який елемент складів кримінальних правопорушень, що 

вчиняються службовими особами, які займають особливо відповідальне 

становище, або щодо них, є однаково важливим для притягнення таких осіб до 

кримінальної відповідальності, все ж увага у дисертації буде в основному 

приділятися характеристиці ознак службової особи, яка займає особливо 

відповідальне становище, як спеціального суб‟єкта злочинів, передбачених ч. 4 

ст. 368, ч. 3 ст. 382 КК України, або особи, стосовно якої вчиняється злочин, 

передбачений ч. 4 ст. 369 цього Кодексу. Адже інші об‟єктивні та суб‟єктивні 

ознаки вказаних складів злочинів достатньо детально досліджено у наукових 

працях, у тому числі у монографічного характеру. Зокрема, йдеться про 

дисертації В. А. Головчука «Кримінально-правова охорона порядку виконання 

судових рішень» (м. Київ, 2012 рік) [22], О. Д. Ярошенко «Кримінальна 

відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі 

(ст. 369 КК України) (м. Київ, 2014 рік) [231], Г. І. Богонюк «Кримінально-

правова характеристика невиконання судового рішення» (м. Львів, 2016 рік) [10], 

Д. А. Третьякова «Кримінальна відповідальність за пропозицію, обіцянку або 
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надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України)» (м. Київ, 

2016 рік) [190], Букач М. О. «Кримінальна відповідальність за невиконання 

судового рішення» (м. Харків, 2017 рік) [12], О. Р. Романишин «Кримінально-

правове забезпечення охорони порядку виконання судових рішень в Україні» 

(м. Київ, 2018 рік) [174], М. Б. Желіка «Прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди: кримінально-правова характеристика» 

(м. Львів, 2018 рік) [35], В. В. Налуцишина «Кримінальна відповідальність за 

невиконання судового рішення за законодавством України та держав 

Європейського Союзу» (м. Львів, 2019 рік) [112], О. В. Чорної «Кримінальна 

відповідальність за невиконання рішення суду у кримінальному провадженні» 

(м. Київ, 2019 рік) [221], Ю. О. Чернеги «Відповідальність за підкуп 

за кримінальним правом України» (м. Львів, 2019 рік) [219], В. В. Комар 

«Поняття та види підкупу за кримінальним законодавством України» (м. Одеса, 

2020 рік) [69], В. В. Мотовилеця «Кримінально-правова характеристика 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою» (м. Хмельницький, 2020 рік) [109], О. С. Чорної «Кримінальна 

відповідальність за невиконання судового рішення» (м. Київ, 2020 рік) [222], 

М. О. Комарницької «Відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або 

надання неправомірної вигоди за кримінальним правом України» (м. Львів, 2021 

рік) [70], М. В. Михайлова «Підкуп у законодавчих конструкціях кримінальних 

корупційних правопорушень» (м. Київ, 2021 рік) [108], К. В. Юсубова 

«Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення» (м. Київ, 

2021 рік) [228]. 

Статистичні відомості Офісу Генерального прокурора та Державної судової 

адміністрації України свідчать про спорадичні випадки зареєстрованих 

кримінальних проваджень стосовно службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, не кажучи вже про вироки у відповідних провадженнях. 

Як правило, це пов‟язано з політичним та процесуальним імунітетами винуватих 

осіб та високим рівнем латентності злочинів, учинених ними. Спеціальний 

суб‟єкт – службова особа, яка займає особливо відповідальне становище – 
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відрізняється низкою особливостей, наявність яких свідчить про підвищену 

суспільну небезпеку кримінальних правопорушень, а тому вказана ознака 

передбачається законодавцем як кваліфікуюча. 

Викладене вище свідчить про актуальність дослідження кримінальної 

відповідальності службових осіб, якій займають особливо відповідальне 

становище.  

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

Дисертація виконана в Київському університеті права НАН України згідно 

з планами науково-дослідної роботи на тему: «Державно-правове регулювання 

суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та 

міжнародні реалії» (номер державної реєстрації U11U004745).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є науково-теоретична 

розробка підстави кримінальної відповідальності службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище, а також осіб, які вчинили злочини щодо них. 

Мета дослідження конкретизується у таких завданнях: 

дослідити історичні передумови криміналізації суспільно небезпечних діянь, 

вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище; 

– дослідити генезис змісту поняття «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище, у КК України 2001 року; 

– вивчити систему кримінальних правопорушень, що вчиняються 

службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, за КК 

України, а також пропозиції науковців щодо її вдосконалення; 

– встановити спільні та відмінні риси встановлення кримінальної 

відповідальності за вчинення злочинів службовими особами, які займають 

особливо відповідальне становище, за вітчизняним та зарубіжним 

законодавством; 

– виявити особливості підстави кримінальної відповідальності осіб, які 

займають особливо відповідальне становище, за кримінальним законодавством 

окремих європейських держав та країн пострадянського простору; 
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– охарактеризувати зміст поняття «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище», яке закріплене у КК України, та запропонувати шляхи 

вдосконалення змісту цього поняття; 

– визначити співвідношення поняття «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище», з іншими суміжними поняттями, а саме «службова 

особа, яка займає відповідальне становище», «особа, уповноважена на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування», «державний діяч»; 

– вивчити судову практику щодо кримінальної відповідальності службових 

осіб, які займають особливо відповідальне становище, та запропонувати 

авторський підхід до вирішення проблем, що виникають у судовій практиці під 

час кваліфікації; 

– здійснити кримінологічну характеристику особи злочинця, який займає 

особливо відповідальне становище; 

– запропонувати вектори вдосконалення змісту поняття «службова особа, 

яка займає особливо відповідальне становище» у кримінальному законодавстві 

України. 

Об’єктом дослідження порядок суспільних відносин у сфері службової 

діяльності.  

Предметом дослідження є кримінальна відповідальність за злочини, 

вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.  

Методи дослідження. Дисертацію підготовлено з використанням 

комплексу наукових методів дослідження на трьох рівнях, а саме філософському 

(фундаментальному), загальнонауковому, конкретно-науковому. Зокрема, під час 

дослідження було використано такі методи. Системно-структурний метод 

застосовано для визначення генези змісту поняття «службова особа, яка займає 

особливо відповідальне становище», у КК України 2001 року (підрозділ 1.1), 

виявлення системи норм, що передбачають кримінальну відповідальність за 

вчинення цих злочинів, а також пропозицій у теорії кримінального права щодо 

вдосконалення цієї системи (підрозділ 1.2). Порівняльно-правовий метод – для 

аналізу норм кримінального законодавства окремих зарубіжних держав, які 
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передбачають кримінальну відповідальність за вчинення злочинів службовими 

особами, які наближені за своїм статусом до службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище, за КК України (підрозділ 1.3). Формально-

логічний метод – для аналізу рішень судів України у кримінальних провадженнях 

стосовно злочинів, що є предметом дисертації, або в яких вирішуються суміжні 

питання, у тому числі правові позиції Верховного Суду (підрозділ 2.4). Окрім 

того, під час дослідження в усіх підрозділах роботи використовувався логічний 

метод (аналіз та синтез, індукція та дедукція), герменевтичний, за допомогою 

якого здійснювалося тлумачення кримінально-правових норм, пізнання 

спеціальних ознак службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище. Під час підготовки дисертації було використано й інші наукові методи 

дослідження, що дозволило комплексно розглянути проблему кримінальної 

відповідальності за злочини, вчинені службовими особами, які займають 

особливо відповідальне становище. 

Емпіричну основу дисертації становлять результати вивчення та 

узагальнення судової практики у справах про злочини, вчинені стосовно 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище; правові позиції 

Верховного Суду, дотичні до вказаних питань; статистичні дані Офісу 

Генерального прокурора, Державної судової адміністрації України. 

Теоретичну основу дисертації становлять наукові праці з теорії права, 

кримінального, кримінального процесуального, конституційного права, 

кримінології, енциклопедичні видання.  

Нормативною основою дослідження є Конституція України, міжнародні 

акти, згода на обов‟язковість яких надана Верховною Радою України, 

Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, 

регулятивне законодавство, що визначає статус службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище. Під час вивчення зарубіжного досвіду 

кримінальної відповідальності за злочини, вчинені службовими особами, які 

мають аналогічний статус зі службовими особами, які займають особливо 

відповідальне становище (за КК України) існування кримінальної 
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відповідальності службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, були вивчені відповідні норми кримінальних кодексів держав 

пострадянського простору (Азербайджанської Республіки, Грузії, Естонської 

Республіки, Киргизької Республіки, Латвійської Республіки, Литовської 

Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Республіки Казахстан, 

Республіки Молдова, Республіки Таджикистан, Республіки Туркменістан, 

Республіки Узбекистан, Російської Федерації) та окремих європейських країн 

(Республіки Болгарія, Республіки Польща, Республіки Словенія, Республіки 

Хорватія, Румунії, Угорщини, Федеративної Республіки Німеччина, Французької 

Республіки, Чеської Республіки)
1
.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним з перших комплексних досліджень кримінальної відповідальності 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище. Дисертантом 

запропоновано низку нових положень, висновків і пропозицій, які виносяться на 

захист. Наукову новизну, зокрема, мають такі положення: 

уперше: 

1) запропоновано виокремлювати такі категорії службових осіб, які 

займають особливо відповідальне становище: 1) особи, які обіймають політичні 

посади (наприклад, Президент України, Глава Офісу Президента України та його 

заступники, народні депутати України); 2) особи, які обіймають спеціалізовані 

публічні посади (керівники центральних органів виконавчої влади зі спеціальним 

статусом та їх заступники); 3) особи, які обіймають публічні посади службовців 

судової влади та прокуратури (зокрема, судді Верховного Суду, члени Вищої 

Ради Правосуддя, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його 

заступники); 4) особи, які обіймають публічні посади службовців правоохоронних 

органів та центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом 

(наприклад, Директора Бюро економічної безпеки України та його заступники); 

                                                           
1
 У тексті дисертації назви держав будуть використовуватися скорочено так: Азербайджан, Естонія, Киргизія, 

Латвія, Литва, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, РФ, Болгарія, 

Польща, Словенія, Хорватія, ФРН, Франція, Чехія 
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5) посадові особи місцевого самоврядування, які належать до першої та другої 

категорії; 6) державні службовці категорії «А» (вищий корпус державної служби); 

2) на основі аналізу кримінального законодавства окремих зарубіжних 

держав визначено такі основні напрямки вдосконалення підходів до диференціації 

кримінальної відповідальності службових осіб, які займають особливо 

відповідальне службове становище, за КК України: недоцільність поділу 

службових осіб на тих, які займають відповідальне та особливо відповідальне 

становище; необхідність диференціації кримінальної відповідальності 

з урахуванням статусу службової особи як за пасивний, так і за активний підкупи; 

використання у тексті статей узагальнюючої назви – «службова особа, яка займає 

особливо відповідальне становище» з роз‟ясненням змісту поняття в окремій 

структурній частині кодексу; наявність статусу службової особи, яка займає 

особливо відповідальне становище як в особи, яка обіймає державну посаду, так і 

особи, яка очолює місцеву владу; 

3) встановлено, що службова особа, яка займає особливо відповідальне 

становище, як спеціальний суб‟єкт кримінальних правопорушень, 

характеризується спеціальними ознаками двох рівнів, а саме первинними 

ознаками службової особи (ч. 3 ст. 18 або ч. 1 примітки ст. 364 КК України) та 

вторинними, що визначають її особливо відповідальний статус; 

4) виокремлено процесуальну функцію такої обставини, як вчинення 

злочину службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, що 

проявляється у визначенні кола тих органів, які здійснюють досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених вказаними особами 

(Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро України), 

а також установлення стосовно окремих осіб особливого порядку кримінального 

провадження;  

удосконалено: 

5) підходи щодо виокремлення спеціального (нормативного) та 

індивідуального (конкретного) правового статусу службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище. Спеціальний (нормативний) правовий статус, 
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який у цілому властивий певній категорії службових осіб, закріплено 

у нормативно-правових актах, та враховується як при диференціації кримінальної 

відповідальності за кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами, 

так і під час кваліфікації їх протиправної поведінки. Індивідуальний (конкретний) 

правовий статус підлягає встановленню під час кваліфікації вчиненого посягання 

службовою особою, що передбачає визначення конкретних повноважень 

службової особи, що передбачені як у нормативно-правових, так і локальних 

актах; 

6) перелік ознак службової особи, яка займає особливо відповідальне 

становище, як спеціального суб‟єкта злочину, а саме: 1) урахування правового 

статусу органу, в якому службова особа обіймає відповідну посаду, а також кола 

її повноважень, які поширюються на певний орган, адміністративно-

територіальну одиницю чи на державу у цілому; 2) визначений порядок обрання / 

призначення службової особи на посаду, передбачений Конституцією України; 

3) суб‟єктом призначення на посаду є Президент України, Верховна Рада України 

або Кабінет Міністрів України; 4) строковість перебування на цій посаді; 

5) наявність публічно-правового статусу. 

7) підхід щодо кваліфікації злочину, коли неправомірна вигода, передбачена 

для особи, яка займає особливо відповідальне становище, була надана 

посереднику, який повідомив про це орган досудового розслідування. Дії 

обвинуваченого у такому разі слід кваліфікувати як закінчений замах 

на пропозицію надати неправомірну вигоду службовій особі, яка займає особливо 

відповідальне становище. З огляду на взаємопов‟язаність активної та пасивної 

форм підкупу, службова особа завжди повинна бути задіяна у процесі підкупу 

(зокрема, повинна сприймати пропозицію або обіцянку надати неправомірну 

вигоду); 

набули подальшого розвитку: 

8) підходи стосовно визначення співвідношення поняття «службова особа, 

яка займає особливо відповідальне становище» з такими суміжними поняттями, 

як «службова особа, яка займає відповідальне становище», «державний діяч», 
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«особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування», «особа, яка обіймає посаду з підвищеним корупційним 

ризиком». Запропоновано здійснювати у цьому аспекті диференціацію 

кримінально-правової та антикорупційної термінології та вилучити з КК України 

поняття «особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування», «особа, яка займає відповідальне становище» та «державний 

діяч», а з Закону України «Про запобігання корупції» – поняття «службова особа, 

яка займає відповідальне становище» та «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище»; 

9) пропозиції стосовно запровадження не лише строкового, а й довічного 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

зокрема, за вчинення злочинів службовими особами, які займають особливо 

відповідальне становище, або стосовно них; 

10) бачення того, що альтернативний умисел може стосуватися виключно 

усвідомлення особою настання різних за ступенем тяжкості наслідків. 

Констатовано, що альтернативний умисел не може мати місця у разі надання 

неправомірної вигоди декільком службовим особам, одна з яких займає особливо 

відповідальне становище.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх можна 

використати у таких сферах: 

– у науково-дослідній – для подальшого вивчення проблем кримінальної 

відповідальності службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище; 

 – у правотворчій – під час підготовки змін та доповнень до КК України 

щодо вдосконалення підстави кримінальної відповідальності службових осіб, які 

займають особливо відповідальне становище; 

– у правозастосовній – під час кваліфікації злочинів, що вчиняються 

службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, або щодо 

них;  
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– в освітній – під час підготовки підручників, навчальних посібників 

з кримінального права, а також під час викладання навчальних дисциплін у 

закладах вищої освіти.  

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертації обговорювалися та були оприлюднені на міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, як-от: «Права людини в сучасних умовах 

розбудови громадянського суспільства в Україні» (м. Київ, 14 грудня 2018 року); 

«Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та 

педагогічні стратегії» (м. Рівне, 05 грудня 2019 року); «Запобігання корупції 

у приватному секторі» (м. Харків, 01 липня 2020 року); «Наукові розвідки 

з актуальних проблем публічного та приватного права» (м. Київ, 24 квітня 

2020 року). 

Публікації. Основні результати та висновки дисертації відображено у 

10 працях, з яких 1 розділ у колективній монографії, 4 – статті в наукових 

фахових виданнях України, 1 – стаття у зарубіжному виданні, 4 – матеріали 

науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку умовних 

позначень, вступу, двох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

222 сторінок, з них список використаних джерел на 24 сторінках 

(233 найменування) і додатки на 6 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

ДИНАМІЗМ ТА СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ПРО 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ СЛУЖБОВИМИ 

ОСОБАМИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ОСОБЛИВО ВІДПОВІДАЛЬНЕ 

СТАНОВИЩЕ 

 

1.1 Генезис змісту поняття «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» у КК України 2001 року 

Попри те, що у зв‟язку з введенням у КПК України спрощеного 

кримінального провадження у термінологічному полі з‟явилися поняття «злочин», 

«проступок», «кримінальне правопорушення», кримінально-протиправні діяння, 

що можуть вчинятися службовими особами, які займають особливо відповідальне 

становище мають вигляд власне злочинів, найбільш небезпечних видів 

кримінальних правопорушень. На сьогодні під злочинами розуміються такі 

кримінальні правопорушення, максимальні санкції за вчинення яких 

передбачають позбавлення волі винної особи або штраф у розмірі, більшому ніж 

3 000 НМДГ. Усі інші кримінальні правопорушення охоплюються поняттям 

«кримінальні проступки». З огляду на те, що до службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище, встановлена більш сувора міра 

відповідальності порівняно з особами, які займають відповідальне становище, 

а тим більше зі «звичайними» службовими особами, їх кримінально-протиправна 

поведінка на сьогодні належить не до проступків, а до злочинів. 

З моменту набрання чинності КК України така кваліфікуюча ознака, як 

вчинення злочину службовою особою, яка займає особливо відповідальне 

становище, передбачалася у двох статтях Особливої частини КК України: у ч. 3 

ст. 368 (одержання хабара) та у ч. 2 ст. 382 (невиконання судового рішення).  
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У першому випадку передбачалося покарання у виді позбавлення волі на 

строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Парною 

кваліфікуючою ознакою у ч. 3 ст. 368 КК України було одержання хабара 

в особливо великому розмірі. Медіана покарання у виді позбавлення волі 

становила у цьому разі 10 років, тоді як для службових осіб, які займають 

відповідальне становище – 7,5 років, а для «звичайних» службових осіб  

– 3,5 роки. Пеналізація у вказаному випадку у частині застосування додаткових 

покарань здійснювалася частково по-різному та стосувалася виключно такого 

покарання, як конфіскація майна (це додаткове покарання передбачалося як 

обов‟язкове у разі одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне 

чи особливо відповідальне становище, тоді як щодо «звичайних» службових осіб 

таке додаткове покарання не було передбачено). Що стосується додаткового 

покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю, то воно було передбачено для всіх трьох категорій службових осіб. 

У другому випадку передбачалося покарання у виді обмеження волі на 

строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Як 

вбачається з порівняння міри покарання за вказаний кваліфікований склад 

злочину та склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 382 КК, розмір покарання у виді 

позбавлення волі в обох випадках був однаковим, тоді як для службових осіб, які 

займають особливо відповідальне становище, передбачалося покарання у виді 

обмеження волі, а для неслужбових осіб – у виді штрафу. Однаковим за розміром 

було й додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Звертає увагу й та обставина, 

що у ст. 382, на відміну від ст. 368 КК України, законодавець не диференціював 

кримінальну відповідальність службової особи, яка займає відповідальне та 

особливо відповідальне становище, передбачивши ці дві ознаки як альтернативні 

в одній частині (ч. 2 ст. 382 КК України). Вважаємо такий підхід 

необґрунтованим, оскільки обсяг повноважень, їх значущість для прийняття 
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важливих рішень, тощо у таких службових осіб є різним. А це означає, що 

особливо відповідальне становище службової особи потребує не лише додаткових 

преференцій для неї порівняно з відповідальним її становищем, а й підвищеної 

відповідальності у разі скоєння ними кримінально-протиправної поведінки. 

Вказане стосується виключно чинної редакції КК України та не стосується змін, 

запропонованих у цій роботі 

У початковій редакції КК України передбачалося встановлення змісту 

поняття «службова особа, яка займає особливо відповідальне становище», 

у примітці ст. 368 КК України. У ній вказувалося, що під ними розумілися особи,  

зазначені в ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну службу», та особи, посади 

яких  згідно із ст. 25 цього Закону віднесені до першої та другої категорій.  

М. М. Сивак відносив такі примітки до приміток-дефініцій, які з 

урахуванням способів формулювання ідентифіковано цим науковцем як 

казуїстичні та бланкетні примітки-дефініції [179, с. 93]. При цьому цей 

дослідник зазначає, що з урахуванням правової доцільності такі примітки слід 

зберегти у структурі відповідних статей, оскільки вони економлять 

законодавчий текст, сприяють його стислості» [179, с. 124–125].  

Як вбачається з аналізу змісту примітки ст. 368 КК України, вона була у цій 

частині власне бланкетною, оскільки відсилала до конкретних статей, їх 

структурних частин Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 

1993 року № 3723-XII, а саме до ч. 1 ст. 9 (Президент України, Голова ВРУ та 

його заступники, голови постійних комісій ВРУ та їх заступники, народні 

депутати України, Прем'єр-міністр України, члени КМУ, Голова та членів КСУ, 

Голова та судді ВСУ, Голова та судді ВССУ, Генеральний прокурор України та 

його заступників) та до ст. 25 (голови державних комітетів, що не є членами 

Уряду України, голови інших центральних органів державної виконавчої влади 

при КМУ, Постійний Представника Президента України в Республіці Крим, 

представники Президента України в областях, містах Києві та Севастополі, перші 

заступники міністрів, перші заступники голів державних комітетів, що входять до 

складу Уряду,  керівники АПУ, Секретаріату ВРУ, заступники керівника АПУ, 
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заступники керівника Секретаріату ВРУ, заступники керівника апарату КМУ, 

керівники структурних підрозділів Секретаріату ВРУ, секретаріатів постійних 

комісій ВР, АПУ, апарату КМУ, радники та помічники Президента України, 

Голови ВРУ, Прем'єр-міністра України, заступники міністрів, заступники голів 

державних комітетів, які входять до складу Уряду, перші заступники, заступники 

голів комітетів та інших центральних органів державної виконавчої влади при 

КМУ, перший заступник Постійного Представника Президента України в 

Республіці Крим, перші заступники глав обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій та інші прирівняні до них посади) [148].  

Г. З. Яремко, яка досліджувала бланкетні диспозицій у статтях Особливої 

частини КК України, зазначала, що «такого роду відсилка, хоча і вирішує 

питання, пов‟язані із застосування цієї диспозиції, однак не є динамічною, 

повинна бути «в полі зору» законодавця, оскільки внесення змін чи втрата 

чинності окремими положеннями чи всім Законом, вимагатиме відповідного 

внесення змін до КК України. Вочевидь, законодавець керувався відносною 

стабільністю у врегулюванні відносин державної служби» [229, с. 113]. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07 квітня 2011 року 

№ 3207-VI було істотно оновлено антикорупційне законодавство України, у тому 

числі КК України, зокрема й у частині диференціації кримінальної 

відповідальності службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, за вчинення хабарництва. Так, згідно з цим Законом вказана 

кваліфікуюча ознака залишилася у ст. 368 КК України (одержання хабара – ч. 4) 

та була включена до ст. 369 (давання хабара – ч. 4) [142]. 

Так, у першому випадку ситуація з пеналізацію та співвідношенням з мірою 

покарання для «звичайних» службових осіб та службових осіб, які займають 

відповідальне становище, не змінилася. Що стосується ст. 369 КК України, то 

у ній почала передбачатися кримінальна відповідальність за пропозицію хабара 

(ч. 1) та давання хабара (ч. 2). Однак вчинення протиправних дій службовою 

особою, яка займає особливо відповідальне становище, визнавалося 



21 

кваліфікуючою ознакою стосовно давання хабара. Вказаний злочин карався 

позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. 

Медіана основного покарання у виді позбавлення волі становила 7,5 років, тоді як 

за давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище – 6 років, 

а «звичайній» службовій особі покарання у виді позбавлення волі не 

передбачалося. Парними (альтернативними) кваліфікуючими ознаками давання 

хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, названо 

було давання хабара організованою групою або її учасником, тоді як парними 

(альтернативними) кваліфікуючими ознаками одержання хабара передбачався 

його особливо великий розмір. Така ж кваліфікуюча ознака, як вчинення злочину 

організованою групою або її учасником для диференціації кримінальної 

відповідальності за одержання хабара законодавцем не використовувалася. 

Попри те, що текстуально примітка ст. 368 КК України не змінилася, однак 

змінилося регулятивне законодавство (Закон України «Про державну службу»), 

в якому відбулося уточнення ст. 25, до якої відсилала бланкетна примітка ст. 368 

КК України. Відтак службовими особами, які займають особливо відповідальне 

становище, почали визнаватися перші заступники міністрів, керівники 

центральних органів виконавчої влади, які не є членами Уряду України, їх перші 

заступники, голови та члени державних колегіальних органів, Постійного 

Представника Президента України в АР Крим, голови обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники АПУ, Апарату 

ВРУ, заступники керівників АПУ, Апарату ВРУ, інші прирівняні до них посади, 

керівники секретаріатів комітетів ВРУ, структурних підрозділів АПУ, Апарату 

ВРУ, Секретаріату КМУ, радники та  помічники Президента України, Голови 

ВРУ, Прем'єр-міністра України, заступники міністрів, заступники інших 

керівників центральних органів виконавчої влади, перший заступник Постійного 

Представника Президента України в АР Крим, перші заступники голів обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та інші 

прирівняні до них посади. 
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Звернемо увагу ще й на ту обставину, що у примітці ст. 368 КК України не 

міститься вказівки на те, на яку (які) зі статей Особливої частини цього Кодексу 

поширюється, зокрема, дефініція поняття «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» та чи поширюється вона на ст. 369 КК України. 

Вбачається, що відповідь на поставлене питання – негативна. Адже у ст. 369 

цього Кодексу містилася примітка, в якій визначалося повторність як 

кваліфікуюча ознака давання хабара, тоді як і в примітці ст. 368 повторність, але 

щодо одержання хабара, також визначалася (ч. 3). 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами 

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 квітня 2013 року  

№ 221-VII було викладено у нових редакціях статті 368 та 369 КК України. Хоча 

підхід законодавця змінився стосовно описання конститутивних ознак цих складів 

злочинів (наприклад, у ст. 368 КК України передбачалася кримінальна 

відповідальність не лише за одержання хабара, а за прийняття службовою особою 

пропозиції чи обіцянки надати їй або третій особі неправомірну вигоду за 

вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує 

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

з використанням наданої їй влади чи службового становища), проте не змінився 

відносно розуміння поняття «службова особа, яка займає особливо відповідальне 

становище», а також щодо караності такого діяння. Водночас дефініція цього 

поняття почала поширюватися на статті 369 та 382 КК України [143]. 

Такий же підхід було збережено і Законом України «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 травня 2014 року № 1261-VII [141]. Єдине, 

чого торкнулися зміни – це вказівка у санкціях статей про пасивний та активний 

підкуп, вчинений службовою особою, яка займає особливо відповідальне 

становище або щодо неї такого обов‟язкового додаткового заходу кримінально-

правового характеру, як спеціальна конфіскація [141]. 



23 

Суттєве оновлення антикорупційного законодавства України відбулося 

у 2014 році з прийняттям таких важливих нормативних актів, які можна назвати 

«антикорупційним законодавчим пакетом», як Закон України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII [149], Закон України «Про 

Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII 

[155], Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 року № 1699-

VII [151]. При цьому Законом України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» було внесено істотні зміни у КК України, у тому числі і в розуміння 

поняття службової особи, яка займає особливо відповідальне становище».  

Так, примітка ст. 368 КК України була викладена у новій редакції. Зміни 

торкнулися такого: 

По-перше, тлумачення понять «службова особа, яка займає відповідальне 

становище» та «службова особа, яка займає особливо відповідальне становище» 

було «розведено» законодавцем в окремі частини (пункти) цієї примітки, що 

вважаємо цілком слушним та виправданим. Адже вказані поняття позначають 

різні явища, які відрізняються за ступенем впливу на суспільну небезпеку 

вчиненого цими особами кримінально протиправного діяння. Окрім того, окреме 

тлумачення вказаних понять, на відміну від попереднього варіанту викладу 

примітки ст. 368 КК України, коли визначення понять  «службова особа, яка 

займає відповідальне становище» та «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» давалося одним реченням, спрощує сприйняття тексту 

та допомагає з більшою легкістю та зрозумілістю ідентифікувати, до якої 

категорії службових осіб належить цей суб‟єкт.  

По-друге, поняття «службова особа, яка займає відповідальне становище» та 

«службова особа, яка займає особливо відповідальне становище» почали 

використовуватися як кваліфікуючі ознаки не лише для диференціації 

кримінальної відповідальності за активний та пасивний підкупи та невиконання 

судового рішення, а й за незаконне збагачення (ст. 368-2 КК України). При цьому 

на початку пункту примітки ст. 368 КК України вказано, що визначення поняття 
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службових осіб, які займають особливо відповідальне становище вживається 

у відповідному значенні у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу. Таким 

чином відповідне поняття стало визначеним за змістом. 

По-третє, на відміну від попередніх редакцій примітки ст. 368 КК України, 

відбулася і трансформація підходу щодо тих категорій осіб, які визнавалися 

законодавцем такими, що займають особливо відповідальне становище. Так, на 

відміну від попереднього підходу, було чітко виокремлено три категорії 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище.  

Першу з них умовно будемо називати «топ-службові особи», перелік яких 

було окреслено у п. 1 ч. 3 ст. 368 КК України. Згідно з редакцією ч. 3 примітки 

ст. 368 КК України до цього виду було віднесено 13 категорій посад: Президент 

України, Прем‟єр-міністр України, члени КМУ, перші заступники та заступники 

міністрів, народні депутати України, Уповноважений ВРУ з прав людини, 

Директор НАБУ, Генеральний прокурор України, його перший заступник та 

заступники, Голова КСУ, його заступники та судді КСУ, Голова ВСУ, його 

перший заступник, заступники та судді ВСУ, голови вищих спеціалізованих судів, 

їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів, Голова НАБУ, його перший 

заступник та заступники Секретар РНБО, його перший заступник та заступники.  

Друга категорія службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище (п. 2 ч. 3 ст. 368 КК України) – це ті особи, посади яких згідно зі ст. 25 

Закону України «Про державну службу» віднесені до першої та другої категорій 

(їх перелік наводився вище).  

І, нарешті, третя категорія – це службові особи, посади яких згідно із ст. 14 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до 

першої та другої категорій посад в органах місцевого самоврядування. Згідно 

з цією статтею до першої категорії віднесено посаду Київського міського голови, 

голів обласних рад та Севастопольського міського голови, а до другої – посади 

Сімферопольського міського голови, міських (міст – обласних центрів) голів; 

заступників голів обласних рад та Севастопольського міського голови, заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради [162]. Перелік службових осіб 
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місцевого самоврядування, які займають особливо відповідальне становище не 

змінився донині. 

Варто нагадати, що така зміна підходу до визначення поняття службової 

особи, яка займає особливо відповідальне становище була обумовлена 

прийняттям Закону України «Про запобігання корупції». У вказаному законі 

також було запроваджено поняття особи, яка займає відповідальне та особливо 

відповідальне становище. Так, в абз. 2 ч. 1 ст. 50 цього Закону передбачалося, що 

декларації таких осіб одночасно з особами, які займають посади, пов‟язані з 

високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується НАЗК, 

підлягають обов‟язковій повній перевірці. У примітці цієї статті визначається й 

поняття «службової особи, яка займає особливо відповідальне становище». Згідно 

з нею відповідна дефініція поширюється виключно на ст. 50 Закону України «Про 

запобігання корупції», а отже не може поширюватися на тлумачення такого ж 

поняття у КК України.  

Аналіз примітки ст. 50 цього Закону дає підстави зробити висновок, що 

у ній чітко не відокремлюються службові особи, які займають особливо 

відповідальне становище, від службових осіб, які займають відповідальне 

становище, що має місце у КК України. Враховуючи предмети правового 

регулювання цього Кодексу та Закону України «Про запобігання корупції» такий 

підхід є виправданим. Адже з метою диференціації кримінальної відповідальності 

таких службових осіб важливим є законодавче окреслення кола тих осіб, які 

належать до першої та другої категорії. Тоді як для антикорупційного 

законодавства не має значення, чия декларація підлягає повній перевірці НАЗК  

– особи, яка займає відповідальне чи особи, яка займає особливо відповідальне 

становище.  

Ураховуючи викладене, а також на підставі ст. 3 Закону України «Про 

запобігання корупції» пропонуємо виокремлювати такі три види службових осіб, 

які займають особливо відповідальне становище (згідно з чинним КК України): 

1) топ-службові особи, які займають особливо відповідальне становище 

(п. 1 ч. 3 примітки ст. 368);  
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2) інші службові особи, які займають особливо відповідальне становище 

та які уповноважені на виконання функцій держави (п. 2 ч. 3 примітки ст. 368); 

3) службові особи, які займають особливо відповідальне становище та які 

уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування (п. 2 ч. 2 примітки 

ст. 368). 

Нагадаємо також, що злочини, передбачені статтями 368, 369 та 368-2 

КК України у цілому, у тому числі вчинені службовими особами, які займають 

особливо відповідальне становище, було віднесено до корупційних. Законом 

України, що аналізується, ст. 45 була доповнена приміткою, в якій визначався 

перелік корупційних злочинів. 

10 грудня 2015 року було прийнято новий Закон України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII «Про державну службу», який, очевидно змінив підходи до 

розуміння поняття «особи, які займають особливо відповідальне становище» у 

КК України. Вказаним Законом було розширено вичерпний перелік топ-

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище (п. 1 ч. 3 

примітки ст. 368 КК України) за рахунок доповнення дев‟ятьма категоріями 

посад: члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 

члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, члени НКЦПФР, члени Антимонопольного комітету України, 

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голова ФДМ, 

його перший заступник та заступники, члени ЦВК, Постійний Представник 

Президента України в АР Крим, його перший заступник та заступники радники та 

помічники Президента України, Голови ВРУ, Прем‟єр-міністра України. 

Окрім того, було змінено підхід до суті службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище, які уповноважені на виконання функцій 

держави. Ними почали визнаватися особи, посади яких згідно із ст. 6 Закону 

України «Про державну службу» належать до категорії «А». Як зазначено у цій 

статті – це вищий корпус державної служби. До них було віднесено Державного 

секретаря КМУ та його заступників, державних секретарів міністерств, керівників 

центральних органів виконавчої влади, які не є членами КМУ, та їх заступників, 
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керівників апаратів КСУ, ВСУ, вищих спеціалізованих судів та їх заступників; 

голів місцевих державних адміністрацій; керівників державної служби в інших 

державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України 

[147]. 

Після перепетій з нормою про незаконне збагачення, що була передбачена 

у ст. 368-2 КК України (визнана неконституційною Рішенням КСУ у справі за 

конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) статті 368
-
2 Кримінального кодексу 

України від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019 [172]), Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних 

активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, і покарання за набуття таких активів» від 31 жовтня 2019 року 

№ 263-IX незаконне збагачення у новій редакції було передбачено у ст. 368-5 

КК України. Цим же Законом було внесено зміни у ч. 3 примітки ст. 368 

КК України. Фактично відбулася механічна заміна цифр «368-2» (незаконне 

збагачення у попередній редакції) на цифри «ст. 368-5» (незаконне збагачення 

у новій редакції). Хоча, як вбачається зі змісту статей 368-2 та 368-5 КК України, 

в останній кримінальна відповідальність залежно від статусу службових осіб, які 

займають відповідальне чи особливо відповідальне становище, не передбачена. 

Така диференціація, як вказувалося нами вище, здійснювалася у ст. 368-2 

КК України, що була виключена з нього. Тому примітка ст. 368 КК України 

потребує редакційної правки, з огляду на те, що на сьогодні у ст. 368-5 

КК України кримінальна відповідальність з урахуванням статусу службової особи 

не здійснюється [58, с. 336]. 

Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо запровадження діяльності Бюро 

економічної безпеки України та пов‟язаного з цим удосконалення роботи деяких 

державних правоохоронних органів» від 17 листопада 2021 року № 1888-IX було 

викладено у новій редакції п. 1 ч. 3 примітки ст. 368 КК України, в якій 
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визначається вичерпний перелік топ-службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище [145]. На сьогодні, у чинній редакції ч. 3 примітки 

ст. 368 КК України передбачається 24 типів посад, які на сьогодні включаються 

у поняття «топ-службових осіб, які займають особливо відповідальне становище». 

Він охоплює раніше вказаний перелік таких осіб, що був включений у КК України 

попередніми Законами України, що аналізувалися вище. Вказаним Законом 

додано до вичерпного переліку таких топ-службових осіб Директора ДБР та 

Директор БЕБ. Окрім того, редакційно змінилися формулювання окремих 

категорій посад. Зокрема, уточнюється вказівка на службових осіб (наприклад, 

якщо раніше до топ-службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище належали члени Антимонопольного комітету України, то згідно 

з Законом України від 17 листопада 2021 року № 1888-IX – Голова та державний 

уповноважений Антимонопольного комітету України). У такий спосіб було 

приведено у відповідність формулювань ч. 3 примітки ст. 368 КК України та 

регулятивного законодавства. У прикладі, що наводився, з положеннями Закону 

України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року 

№ 3659-XII [139]. 

Підсумовуючи викладене, відзначаємо, що п. 1 ч. 3 примітки ст. 368 

КК України, в якому передбачається перелік топ-службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище, використано такий прийом законодавчої 

техніки, як вичерпний перелік. Розглядаючи особливості герменевтики вичерпних 

переліків, З. А. Загиней запропонувала особливості їх герменевтики, до яких 

віднесла такі: «вичерпний перелік складається з узагальнюючого поняття та 

одиниць переліку, які визначають його загальний зміст, водночас ці одиниці 

характеризуються своїм особливим змістом; одиниці переліку у тексті 

кримінального закону України можуть розташовуватися або суцільним 

нормативним реченням (з відповідними знаками пунктуації або сполучниками), 

або в окремому абзаці (з позначенням цифрою та дужкою); інтерпретація 

вичерпних переліків ґрунтується на принципі герменевтичного кола, коли 

відбувається поступове сходження від окремого (змісту одиниць переліку) до 
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загального (змісту узагальнюючого поняття); вичерпні переліки повинні 

інтерпретуватися в їх текстуальному значенні, тобто контекстуальна 

герменевтика до них, як правило, не застосовується. Розширення чи звуження 

обсягу відповідного переліку можливе лише після внесення відповідних змін до 

тексту КК» [39, с. 309–310]. 

Таким чином, вичерпний перелік топ-службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище, не підлягає розширеному тлумаченню. Так, 

наприклад, до числа таких осіб не можуть бути віднесені Голова та заступник 

Голови НАЗК, хоча згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання корупції» 

НАЗК є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який 

забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику [149]. 

Тобто, на нашу думку, порівнюючи статус НАЗК зі статусом інших органів та 

установ, окремі посадові особи яких передбачено у п. 1 ч. 3 ст. 368 КК України, 

Голова НАЗК та його заступники можуть претендувати на те, щоб належати до 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище. Хоча до 

внесення змін у відповідний перелік наше припущення може виступати виключно 

науковою гіпотезою. 

Що стосується розуміння законодавцем інших службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище та уповноважені на виконання державних 

функцій (п. 2 ч. 3 примітки ст. 368 КК України) та службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище та уповноважені на виконання функцій 

місцевого самоврядування (п. 3 ч. 3 примітки ст. 368 КК України), то примітка 

у цій частині є бланкетною, оскільки відсилає до двох нормативно-правових актів 

– до Законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах 

місцевого самоврядування». Так, якщо третя категорія службових осіб не 

змінилася, то з другою категорією має місце інша ситуація. До ст. 6 Закону 

України «Про державну службу», до якої міститься відсилка у п. 2 ч. 3 ст. 368 

КК України, зміни вносилися. А тому при застосуванні на практиці слід 

дотримуватися підходу, відповідно до якого, відносячи ту чи іншу особу до 

категорії службових осіб, які займають особливо відповідальне становище (п. 2 



30 

ч. 3 ст. 368 КК України), слід з‟ясовувати, в якій редакції діяла відповідна 

редакція ст. 6 Закону України «Про державну службу», та вирішувати питання 

про можливість / неможливість зворотної дії у часі закону України про 

кримінальну відповідальність (у частині інших кримінально-правових наслідків 

кримінального правопорушення). 

1.2 Система кримінальних правопорушень, що вчиняються 

службовими особами, які займають особливо відповідальне становище 

Як було зазначено у підрозділі 1.1, система кримінально-правових норм, 

в яких службові особи, які займають особливо відповідальне становище, названі 

у диспозиціях статей Особливої частини КК України є та залишається більш-

менш визначеним. Так, якщо у початковій редакції цей Кодекс передбачав 

відповідну ознаку як кваліфікуючу у двох статтях, а саме про одержання хабара 

(ст. 368 КК України) та невиконання судового рішення (ст. 382 КК України), то 

згодом перелік таких кримінальних правопорушень був розширений 

до пропозиції та давання хабара (ст. 369 КК України), яка пізніше була викладена 

у новій редакції, а також до незаконного збагачення (ст. 368-2 КК України). Після 

визнання цієї норми неконституційною та включення у КК України нової статті, 

яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення (ст. 368-5 

КК України) формулювання суб‟єкта вказаного складу кримінального 

правопорушення змінилося зі «службової особи, яка займає особливо 

відповідальне становище» на «особу, уповноважену на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування». 

Таким чином, на сьогодні така ознака, як службова особа, яка займає 

особливо відповідальне становище» використовується законодавцем як 

кваліфікуюча у таких складах кримінальних правопорушень: ч. 4 ст. 368 

«Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою», ч. 4 ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання 
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неправомірної вигоди службовій особі» та ч. 3 ст. 382 «Невиконання судового 

рішення» КК України.  

Як зазначалося вище, ст. 368-2 КК України, яка передбачала кримінальну 

відповідальність за незаконне збагачення, після визнання відповідної норми 

неконституційною, фізично залишилася у тексті КК України. У ній також 

містилася така кваліфікуюча ознака, як вчинення злочину службовою особою, яка 

займає особливо відповідальне становище. 

Водночас у теорії кримінального права України перелік тих кримінальних 

правопорушень, що «заслуговують» на те, щоб їхні кваліфіковані склади містили 

таку ознаку, як вчинення відповідних правопорушень службовою особою, яка 

займає особливо відповідальне становище, є значно ширшим. Вивчення цих 

пропозицій також важливе для вчення про таких службових осіб, оскільки 

допоможе окреслити коло тих кримінальних правопорушень, що можуть ними 

вчинятися. 

1.2.1. Норми чинного КК України, які передбачають кваліфікуючу 

ознаку «вчинення злочину службовою особою, яка займає особливо 

відповідальне становище» 

Проаналізуємо вказані кримінальні правопорушення як об‟єкти 

кримінально-правового дослідження. Варто звернути увагу на те, що об‟єкт будь-

якого кримінально-правового дослідження певною мірою розкривається, 

вивчається з урахуванням методології цього дослідження. Методологічні аспекти 

кримінально-правових досліджень на сьогодні є важливим напрямком наукової 

діяльності. При цьому варто погодитися з О. П. Рябчинською, яка зазначала, що 

останніми роками правознавці звертають увагу на кризові явища в сучасній 

методології юридичної науки, поширеність досліджень суто описового характеру, 

які є коментуванням нормативно-правових актів та не мають відповідної наукової 

цінності. Однією з причин такої негативної тенденції є відсутність уявлень про 

методологічний інструментарій конкретно-правових досліджень. Повною мірою 

це стосується і кримінально-правового дослідження, в якому питання сутності і 
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рівнів методології співвідношення філософських та загальнонаукових методів, 

наявності універсального методу, місця діалектики в системі методів тощо 

вирішуються неоднозначно [176, с. 157]. Загальноприйнятими в кримінально-

правових дослідженнях вважаються такі три рівні методології: філософський 

(фундаментальний), загальнонауковий, конкретно-науковий. Філософський рівень 

методології забезпечує дослідження найзагальнішими методами і принципами, як 

конкретизуються на загальнонауковому рівні. Загальнонаукові методи 

дослідження – такі, що використовуються у всіх науках, наприклад, системний, 

логічний, історичний тощо. Конкретно-наукові методи – це такі, що є 

специфічними для певної науки. Для кримінально-правового дослідження 

використовується низка методів, зокрема, варто виділити такі: системний, 

історико-правовий, порівняльно-правовий, документальний, статистичний, 

логічний тощо. Саме комплексне використання зазначених методів дають змогу 

розглянути окреслений об‟єкт дослідження. За допомогою зазначених методів 

розглянемо злочини, що вчиняються службовими особами, які займають особливо 

відповідальне становище, як об‟єкт кримінологічного дослідження.  

Як було зазначено вище, службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище, вперше у первісній редакції КК України 

використовувалася як кваліфікуюча ознака такого складу злочину, як одержання 

хабара (ст. 368 КК України). Ураховуючи зміни антикорупційного законодавства 

України, відповідна стаття змінилася та на сьогодні передбачає відповідальність 

за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою 

неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої 

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. 

Дослідженню цього складу злочину приділяло увагу багато науковців, серед 

яких варто відзначити наукові праці П. П. Андрушка, В. І. Василинчука, 

Д. М. Горбачова, Р. Г. Григорєв, М. Б. Желік, М. І. Мельника, Д. Г. Михайленко, 

В. В. Мотовилець, О. О. Кваші, Н. І. Клименко, Д. Й. Никифорчука, 
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С. В. Олійника, С. О. Павленка, А. А. Стрижевськоъ, І. О. Томчук, 

С. С. Чернявського, В. Ю. Шепітька, Н. М. Ярмиш, О. Д. Ярошенко та багатьох 

інших.  

Варто сказати, що у початковій редакції ст. 368 КК України мала назву 

«Одержання хабара». Зміна назви пов‟язана у тому числі і з розширенням 

об‟єктивної сторони складу цього кримінального правопорушення. Безумовно, 

з‟ясування дискусійних питань кваліфікації кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 368 КК України, за ознаками об‟єктивної сторони допоможе 

виявити переваги і недоліки досліджуваної законодавчої конструкції. 

Необхідність такого дослідження обумовлена і тим, що від його вирішення 

залежатиме однозначність та обґрунтованість правозастосовної практики 

в частині кваліфікації злочинної діяльності [224, с. 40–41].  

У вказаній нормі, як і в антикорупційному законодавстві України термін 

«хабар» було замінено на поняття «неправомірна вигода». Цей крок 

обґрунтовується необхідністю приведення вітчизняного антикорупційного 

законодавства до європейських та міжнародних стандартів, зокрема, 

з Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією [79]. Для термінологічної 

визначеності необхідно дослідити значення термінів, які зазначені в аналізованих 

статтях Особливої частини КК України. 

У Законі України «Про запобігання корупції» передбачено, що 

неправомірна вигода – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи 

негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без 

законних на те підстав [149].  

Здебільшого науковці саме так і тлумачать поняття неправомірної вигоди у 

своїх працях. При цьому окремі науковці пропонують реанімувати термін «хабар» 

та повернути його до КК України. Наприклад, цю ідею пропонує 

О. С. Бондаренко, яка пропонує розуміти під хабарем «будь-які переваги 

матеріального та/або нематеріального характеру, які мають як грошове, так і не 

грошове вираження» [11, c. 78–70]. В. О. Навроцький та З. А. Загиней у науковій 
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статті звертають увагу на те, що у регулятивному законодавстві України (йдеться 

про ПК України) продовжує використовуватися термін «хабар», попри те, що як в 

антикорупційному законодавстві України, так і в КК України від вказаного 

терміну законодавець відмовився. Так, згідно з п. 164.2.12 ч. 164.2 ст. 164 

ПК України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 

податку включаються кошти або майно (нематеріальні активи), отримані 

платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі 

згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно 

від призначеної ним міри покарання [128]. Ці науковці, дослідивши 

системоутворюючі зв‟язки між нормами кримінального та податкового 

законодавства України, а також прослідкувавши історію появи поняття 

«неправомірна вигода» в тексті антикорупційного законодавства України, 

доходять висновку, що «… після вилучення з термінологічного поля КК України 

терміна «хабар», поняття, яке ним позначалося, не перестало існувати. Воно 

одержало знакове позначення терміном «неправомірна вигода» [42, с. 186]. Ці 

науковці доходять висновку, що «відмова від терміна «хабар» була поспішною та 

необдумано. Оскільки це поняття мало виключно доктринальне та судове 

тлумачення, а законодавчо його зміст не визначався. Тим більше у Конвенціїї 

ООН проти корупції термін «хабар» використовується. Тому більш обгрунтовано 

було залишити термін «хабар» у законодавстві України, надавши йому більш 

широкого змісту» [42, с. 187]. 

Окремі науковці пишуть про те, що переклад міжнародних антикорупційних 

конвенцій стосовно поняття «неправомірна вигода», яке вживається у тексті КК 

України та інших нормативно-правових актів, є неточним. Зокрема, на думку 

О. С. Бондаренко, М. В. Рябенка, у тексті Конвенції ООН проти корупції вжито 

термін «undue advantage», а в офіційному її перекладі – «неправомірна перевага», 

який і доцільно було б запозичити у текст КК України [11, c. 81–82; 175, с. 70–71].  

Також зустрічається і такий підхід, що зміст поняття «неправомірна вигода» 

слід обмежити та включати у нього виключно вигоди матеріального характеру, 

виключивши, відповідно, ту частину поняття неправомірної вигоди, що означає 
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вигоди немайнового характеру (наприклад, О. П. Бабіков [5, с. 177–178], 

В. М. Киричко [63, с. 66], К. К. Овод [119, с. 84]). 

Хоча здебільшого науковці вважають підхід законодавця стосовно 

використання терміна «неправомірна вигода» виваженим. Так, М. В. Михайлов 

вважає, що «попри певну неточність термінологічного звороту «неправомірна 

вигода» порівняно з офіційним перекладом міжнародних 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» [108, с. 136–137]. 

Інші дослідники ототожнюють поняття неправомірної вигоди з подарунком. 

Так, С. В. Олійник у дисертаційному дослідженні з проблем початкового етапу та 

основних напрямків розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою, зазначає, що «…до предмета 

неправомірної вигоди можуть бути віднесені: гроші, майно, переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи тощо. Така сукупність понять зосереджена у 

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

Виходячи з цього, можна стверджувати, що предметом неправомірної вигоди є 

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

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

нижчою за мінімальну ринкову» [121, с. 16].  

Погодитися з вказаним підходом не вбачається можливим, оскільки поняття 

«неправомірна вигода» та «подарунок» мають різний зміст, що визначений у 

Законі України «Про запобігання корупції». Окрім того, законодавець 

диференціює юридичну відповідальність за неправомірні дії стосовно 

неправомірної вигоди та подарунка. Так, неправомірні дії стосовно неправомірної 

вигоди є підставою кримінальної відповідальності особи, а з подарунком – 

адміністративної (ст. 172-5 КУпАП). 
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В окремих наукових працях пропонуються авторські визначення поняття 

«неправомірна вигода». Наприклад, М. В. Михайлов вважає, що під 

неправомірною вигодою слід вважати «матеріальні та нематеріальні блага, які 

можуть мати як майновий, так і немайновий характер» [108, с. 137]. 

В. В. Мотовилець дає розгорнуте та громіздке визначення неправомірної вигоди, 

під якою пропонує розуміти «результат незаконного збагачення, отриманий 

у матеріальній або у нематеріальній формі (грошові кошти або інше майно, 

переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди 

нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають 

або одержують без законних на те підстав) службовою особою, яка виконує 

обов‟язки публічного характеру за виконання чи невиконання в інтересах того, 

хто передає його чи в інтересах третіх осіб, будь-якої дії, пов‟язаної з прийняттям 

управлінського рішення з використання влади або службового становища, а так 

само за можливість неправомірного впливу на прийняття вірогідного 

управлінського рішення в інтересах особи яка надає таку вигоду чи в інтересах 

третіх осіб, якщо такі дії не входять до безпосередніх службових обов‟язків такої 

особи, а також за вже здійснену подібну дію» [109, с. 98–99]. 

Вважаємо, що визначення поняття «неправомірна вигода» доцільно 

залишити з таким змістом у Законі України «Про запобігання корупції», 

зробивши у тексті КК України відсилку до нього, вказавши, що у цьому Кодексі 

поняття «неправомірна вигода» вживається у значенні, закріпленому у Законі 

України «Про запобігання корупції». Попри те, що окремі науковці, зокрема, 

З. А. Загиней, відзначають, що точно встановити зміст поняття неправомірної 

вигоди вкрай складно через те, що законодавство України не визначає понять 

«переваги», «пільги», які є складовими дефініції поняття «неправомірна вигода», 

оскільки, на її думку, законодавець встановлює невідоме через невідоме [43, 

с. 41], все ж відзначимо, що жодних труднощів стосовно тлумачення окремих 

елементів неправомірної вигоди не існує. Як у законодавстві України, так і в 

судовій практиці достатньо повно та однозначно розуміються поняття «перевага», 

«пільга» тощо, які є елементами неправомірної вигоди. Обмежувати ж зміст 
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відповідного поняття вказівкою виключно на майновий характер вигоди з огляду 

на те, що найчастіше судова практика має справу власне з неправомірною 

вигодою матеріального характеру, щонайменше невиправдано. Адже суспільні 

відносини розвиваються досить стрімко, а тому поява нових предметів, що 

можуть бути надані як неправомірна вигода обумовлює твердження про те, що 

неправомірна вигода повинна мати як майновий, так і немайновий характер. 

Отже, дефініція поняття «неправомірна вигода», що на сьогодні закріплена 

як у ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», так і в КК України, 

є найбільш адекватною, такою, що відповідає міжнародним антикорупційним 

стандартам та є збалансованою і досконалою. 

Отож, з аналізу поняття «неправомірна вигода» випливає, що воно включає 

ряд елементів, які потребують самостійного дослідження.  

По-перше, неправомірною вигодою є грошові кошти. Як зазначає 

С. М. Остафійчук, грошові кошти – це готівка, депозити до запитання, кошти на 

банківських рахунках, які характеризуються абсолютною ліквідністю, тобто 

можуть у будь-який момент бути використані для здійснення розрахунків, або 

обміняні на законні платіжні засоби [126, с. 218]. Гроші можуть бути у вигляді 

національної або іноземної валюти, готівки або безготівкової форми. Варто 

відзначити, що власне неправомірна вигода у вигляді грошових коштів на 

практиці зустрічається найчастіше. 

По-друге, предметом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди може бути будь-яке майно, яким згідно з ч. 1 ст. 190 

ЦК України, як окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов‟язки 

[218].  

По-третє, стосовно такого предмету кримінального правопорушення, як 

пільги, слід сказати, що по суті це повне або часткове звільнення певних категорій 

осіб від оплати за отримані послуги або надання додаткових послуг (переваг). 

Крім того, неправомірною вигодою може бути послуга – діяльність з надання 

(передачі) певного визначеного договором матеріального чи нематеріального 

блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для 
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задоволення його особистих потреб [153]. Як справедливо зазначає 

В. В. Мотовилець, «предметом неправомірної вигоди також може бути послуга, 

що виявляється у нематеріальному характері. На практиці зустрічаються випадки 

завуальованого давання неправомірної вигоди (програш у карти; дача грошей 

у борг службовій особі на її «прохання» будь-кому з її близьких; незаконне 

сумісництво, що може бути організоване як для службової особи, так і для її 

близьких, коли «сумісник» одержує заробітну плату, не виконуючи ніякої 

роботи)» [109, с. 93]. 

І останній вид неправомірної вигоди, що є предметом кримінального 

правопорушення «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди», є нематеріальні активи. Згідно з п. 14.1.120 ст. 14 ПК України це право 

власності на результати інтелектуальної діяльності, у т. ч. промислової власності, 

а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної 

власності), право користування майном та майновими правами платника податку, 

в установленому законодавством порядку, у т. ч. набуті в установленому 

законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та 

майновими правами [128].  

Важливим також є визначення таких альтернативних діянь, які представлені 

в диспозиції ст. 368 КК України: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди. Як зазначено у Методичних рекомендаціях щодо 

особливостей розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою, прийняття пропозиції надати 

неправомірну вигоду розглядають як згоду службової особи з приводу наміру на 

передачу або надання їй неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-

якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища і може бути 

здійснене в будь-якій формі (усній, письмовій, SMS-повідомленням тощо). Зміст 

цієї форми фактично обмежується лише тим, що службова особа схвалює (не 

заперечує) намір того, хто прагне у майбутньому передати їй неправомірну 

вигоду. У свою чергу, прийняття обіцянки надати неправомірну вигоду трактують 

«як схвалення (сприйняття) службовою особою добровільно даного зобов‟язання 
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(завірення) на передачу або надання їй неправомірної вигоди за вчинення чи 

невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто обіцяє неправомірну 

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

влади чи службового становища» (передбачає коригування суми, форми чи виду 

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

одержання) [125, с. 11]. 

Окремі науковці вважають, що криміналізація законодавцем діянь, які 

полягають у прийнятті пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди для себе чи 

третьої особи породжує низку дискусійних питань. Наприклад, В. А. Мисливий 

звертає увагу на те, що «багаторічна практика боротьби з хабарництвом показує, 

що його викриття має свої особливості, які пов‟язані виключно зі складнощами 

доведення об‟єктивної сторони. Невипадково діяльність працівників відповідних 

служб правоохоронних органів при викритті хабарництва, як правило, передбачає 

застосування оперативно-розшукових заходів, спрямованих на документування 

злочинних дій, зокрема, спеціальне маркування предмету хабара, застосування 

відеозапису тощо» [104, с. 8].  

На думку Д. О. Шумейка, «домовленість про форму чи вид неправомірної 

вигоди, місце, час її майбутнього одержання засвідчує, що має місце готування до 

вчинення злочину, передбаченого ст. 368 КК України. Водночас, відповідно до ч. 

2 ст. 14 КК України готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою 

кримінальної відповідальності. Аналіз санкції ч. 1 ст. 368 КК України (штраф від 

1000 до 1500 НМДГ. або арешт на строк від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі 

на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі спеціальною конфіскацією) 

засвідчує, що відповідне діяння є злочином середньої тяжкості, а отже прийняття 

обіцянки надати службовій особі неправомірну вигоду є кримінально-караним 

діянням. Разом із тим, видається, що вчинення відповідних дій не має того рівня 

суспільної небезпеки, щоб визнаватися закінченим злочином «на одному рівні» із 

отриманням неправомірної вигоди, більше того таким, покарання за яке 

аналогічне покаранню за одержання неправомірної вигоди» [225, с. 44]. Такий же 
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підхід прослідковується і в більш сучасних наукових працях. Зокрема, 

В. В. Мотовилець вважає, що «… обіцянка чи пропозиція неправомірної вигоди 

сама по собі не має того рівня суспільної небезпечності, щоб визнаватись 

закінченим кримінальним правопорушенням» [109, с. 107]. Б. М. Желік також 

вважає, що «необхідно декриміналізувати відповідальність за прийняття 

пропозиції (обіцянки) неправомірної вигоди (чч. 3, 4 ст. 354, ст. 368, ч. 3, 4 

ст. 368-3, ч. 3, 4 ст. 368-4, ч. 2, 3 ст. 369-2 КК України), оскільки прийняття 

пропозиції неправомірної вигоди є лише виявленням умислу, що не підлягає 

кримінально-правовій оцінці, натомість прийняття обіцянки неправомірної 

вигоди потрібно розглядати як готування до вчинення злочину та кваліфікувати 

такі дії за ч.1 ст.14 та відповідною статтею Особливої частини КК України, де 

передбачена відповідальність за одержання неправомірної» [35, с. 100–101]. 

Водночас у теорії кримінального права України має місце інший підхід, 

відповідно до якого кримінально-правова оцінка пропозиції хабара як фактичного 

готування до давання неправомірної вигоди є цілком логічною і відповідає 

розумінню поняття готування, яке визначене в ч. 1 ст. 14 КК України. Наприклад, 

В. М. Бурдін вважає, що «якщо аналізувати вказані зміни до КК України 

з погляду інформаційно-превентивного значення кримінального закону, їм треба 

дати позитивну оцінку. Адже незважаючи на очевидність того факту, що 

кримінальних справ, у яких осіб будуть притягувати до кримінальної 

відповідальності за пропозицію хабара, буде надзвичайно мало, усвідомлення 

того факту, що вже сама пропозиція хабара є достатньою підставою для 

притягнення потенційного хабародавця до кримінальної відповідальності, може 

бути суттєвим стримуючим фактором хабарництва» [14, c. 249–250]. 

Підтримуємо другий з вказаних підходів, відповідно до якого доцільно 

передбачати кримінальну відповідальність не лише за класичні форми 

хабарництва – надання та одержання неправомірної вигоди, а й за пропозицію, 

обіцянку, а також за прийняття пропозиції або обіцянки неправомірної вигоди. Це 

відповідає міжнародним антикорупційним стандартам, які визнані Україною, такі 
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дії передбачені у більшості КК зарубіжних держав та трапляються у судовій 

практиці. 

Пасивний підкуп, вчинений службовою особою, яка займає особливо 

відповідальне становище (ч. 4 ст. 368 КК України) є особливо тяжким злочином 

(ст. 12 цього Кодексу). За вчинення відповідного злочину передбачається 

покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, 

з конфіскацією майна. 

Як зазначалося вище, така кваліфікуюча ознака, як вчинення злочину 

особою, яка займає особливо відповідальне становище, передбачалася у ст. 368-2 

«Незаконне збагачення» КК України. Згідно з рішенням КСУ №1-р/2019 від 

26 лютого 2019 року ст. 368-2 КК України визнана такою, що не відповідає 

Конституції України. Однак її не було виключено із чинного кримінального 

законодавства. У цій статті, як вказувалося вище, суб‟єктом кримінального 

правопорушення на сьогодні визнається особа, уповноважена на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування [172]. 

Як було зазначено у підрозділі 1.1, у такому парному діянні до отримання 

неправомірної вигоди, як її давання, значно пізніше з‟явилася кваліфікуюча 

ознака – вчинення діяння службовою особою, яка займає особливо відповідальне 

становище. Таке рішення вбачаємо цілком логічним та виправданим, оскільки 

склади кримінальних правопорушень, що передбачені у статтях 368 та 369 

КК України окремі науковці відносять до необхідної співучасті або до підкупу. 

Наприклад, В. О. Навроцький розглядає необхідну співучасть як випадок, коли 

«злочини можуть вчинятися лише у співучасті. При цьому посягання кожного із 

співучасників передбачається самостійною кримінально-правовою нормою» [110, 

с. 240]. Цей науковець вважає, що типовим (і  єдиним) прикладом необхідної 

співучасті є одержання – давання хабара. Як пояснює цей науковець, «необхідний 

характер співучасті полягає в тому, що одна особа не може вчинити злочин, 

принаймні закінчене посягання. Лише злочинна діяльність кожного окремого 

співучасника дозволяє іншому виконати свій злочин. Так, без діяльності 
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хабародавця немає одержання хабара, і навпаки, якщо немає особи, яка повинна 

одержати хабар, то відсутнє і давання хабара» [110, с. 240]. На думку О. О. Кваші, 

до необхідної співучасті ку кримінальному правопорушенні належать прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» 

(«Одержання хабара») (ст. 368 КК) та пропозиція або надання неправомірної 

вигоди службовій особі» («Пропозиція або давання хабара») (ст. 369 КК) [62, 

с. 96–98]. При цьому «за чинною термінологією КК надання-одержання 

неправомірної вигоди (хабарництво) саме по собі є «необхідною співучастю», 

передбачає необхідний рольовий розподіл, оскільки ні одержання неправомірної 

вигоди неможливе без її надання, ні надання неправомірної вигоди неможливе без 

її одержання» [62, с. 98]. 

Склади кримінальних правопорушень, передбачених статтями 368 та 369 

КК України, розглядаються науковцями як загального поняття «підкуп». На 

думку Ю. А. Чернеги, це поняття було введено у законодавство на заміну поняттю 

«хабарництво». Виокремлюючи ознаки підкупу, цей науковець розуміє під ним 

«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 [219, с. 82]. На думку В. В. Комар, підкуп – це комплексне поняття, що 

характеризує собою і спосіб вчинення кримінально-караних діянь, і окремі 

кримінальні правопорушення, відповідальність за які встановлюється 

самостійними статтями Особливої частини КК України [69, с. 8]. М. В. Михайлов, 

розглядаючи ознаки підкупу та відносячи його до наскрізних кримінально-

правових понять, розглядає у своїй праці здебільшого також активний та 

пасивний підкупи, до яких належать кримінальні правопорушення, передбачені 

статтями 368 та 369 КК України. Цей науковець визначає, що «вплив парних 

ознак суб‟єктів активного та пасивного корупційний підкупу на формулювання 

законодавчих конструкцій підкупу». Він вказує, що «за умови залишення такої 
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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» [108, с. 182]. Підтримуючи 

вказану ідею, відзначимо, що включення у ст. 369 КК України такої 

кваліфікуючої ознаки, як вчинення злочину службовою особою, яка займає 

особливо відповідальне становище, є цілком логічним та обґрунтованим з огляду 

на те, що кримінальні правопорушення, передбачені статтями 368 та 369 

КК України, належать до необхідної співучасті та підкупу. Тому якщо 

законодавець вирішив посилити кримінальну відповідальність за пасивний 

підкуп, вчинений службовою особою, яка займає особливо відповідальне 

становище, то й посиленою має бути відповідальність у разі вчинення активного 

підкупу стосовно такої особи. Саме це забезпечить однаковість кримінально-

правової охорони того порядку суспільних відносин, що поставлений під охорону 

вказаних норм [56, с. 406]. 

Активний підкуп, вчинений службовою особою, яка займає особливо 

відповідальне становище (ч. 4 ст. 369 КК України) є тяжким злочином (ст. 12 

цього Кодексу). За вчинення відповідного злочину передбачається покарання 

у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без 

такої. 

Ще одним кримінальним правопорушенням, який вчиняється службовими 

особами, що займають особливо відповідальне становище, є невиконання 

судового рішення (ч. 3 ст. 382 КК України). Як зазначалося вище, вказана ознака 

передбачена як кваліфікуюча в одній частині статті з такою ознакою, як вчинення 

діяння службовою особою, яка займає відповідальне становище, що є 

невиправданим. Невиконання судового рішення – це кримінальне 

правопорушення проти правосуддя. Відповідно до чинної класифікації 

кримінальних правопорушень (ст. 12 КК України) невиконання судового рішення, 

вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, є 
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тяжким злочином. За його вчинення передбачено покарання у виді позбавлення 

волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до 3 років.  

Об‟єктивна сторона цього злочину полягає у вчиненні такою особою 

умисного невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали 

законної сили, або перешкоджання їх вчиненню. Вказане кримінальне 

правопорушення було введено кримінально-правовою нормою у чинний 

КК України з його прийняттям у 2001 році. Однак криміналізація досліджуваного 

суспільно небезпечного діяння відбулася набагато раніше. Так, ще у 1990 році до 

КК УРСР редакції 1960 року було введено ст. 176-4, яка встановлювала 

кримінальну відповідальність за аналогічні кримінальні правопорушення. Теорія 

кримінального права свідчить про те, що криміналізація певних суспільно 

небезпечних діянь повинна відбуватися відповідно до визначених підстав та 

принципів. Таким чином, можна зробити висновки, що вже на той час існували 

підстави для криміналізації невиконання судових рішень [51, с. 190]. 

З цього приводу М. О. Букач зазначає, що підставами, які зумовлюють 

доцільність запровадження кримінально-правової заборони невиконання судового 

рішення, у свої сукупності, є: несприятлива динаміка певного виду суспільно 

небезпечних діянь, які раніше не утворювали спеціального складу злочину; 

суттєва та раптова зміна соціального, економічного або політичного стану в 

результаті різних подій, що можуть зумовити превентивну криміналізацію, яка 

здійснюється ще до того, як можливі відповідні суспільно небезпечні дії набудуть 

реального поширення; необхідність виконання зобов‟язань за міжнародними 

угодами [13, с. 105]. 

Саме ці підстави були враховані, зокрема, під час криміналізації 

невиконання судових рішень. Дослідження на рівні дисертацій різних 

кримінально-правових аспектів невиконання судових рішень проводилися 

багатьма науковцями, серед яких В. А. Головчук, Г. І. Богонюк, М. О. Букач, 

О. Р. Романишин, В. В. Налуцишин, О. В. Чорна, О. С. Чорна, К. В. Юсубов та 

інші.  
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Розглянемо основні здобутки вказаних та інших науковців. В. А. Головчук 

у своїй дисертаційній роботі «Кримінально-правова охорона порядку виконання 

судових рішень» (2012 рік) досліджував питання ґенези розвитку кримінального 

законодавства за невиконання судових рішень, ознаки складу цього 

кримінального правопорушення, зарубіжний досвід кримінально-правової 

охорони порядку виконання судових рішень. Цей автор досить детально вивчає 

різні питання кваліфікації та призначення покарання за злочини, які полягають 

у невиконанні судового рішення або посягають на порядок виконання судових 

рішень, а також розмежування з суміжними складами злочинів. Проте, питання 

про суб‟єкта невиконання судового рішення, у тому числі службової особи, яка 

займає особливо відповідальне становище, цей автор детально не досліджував. 

Жодне положення новизни, що розкривало б вказану проблему, цим науковцем 

запропоновано не було [22]. 

У свою чергу, Г. І. Богонюк у дисертаціїйному дослідженні «Кримінально-

правова характеристика невиконання судового рішення» (2016 рік) [10] здійснила 

детальний кримінально-правовий аналіз системи складів злочинів, які полягають 

у невиконанні судового рішення. Зокрема, нею встановлено, що поняття 

«злочини, які полягають у невиконанні судового рішення» стосується 

кримінальних правопорушень, передбачених статтями 382, 388, 389 та 389-1 

КК України. Ця дослідниця визначала окремі аспекти невідповідності у санкціях 

цих статей, вказала на недоліки при призначенні покарання за них тощо. Що 

стосується суб‟єкта невиконання судового рішення, то єдине положення новизни, 

яке стосується вказаного питання, полягає у пропозиції «визнання юридичних 

осіб суб‟єктом злочинів, передбачених статтями 382 та 388 КК України, та 

визначення у кримінальному законі можливості застосування до них заходів 

кримінально-правового характеру за ці злочини» [10, с. 10]. Однак І. Г. Богонюк 

також детально не вивчає питань, пов‟язаних з учиненням цього злочину 

службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. 

Варто також звернути увагу на дисертаційне дослідження М. О. Букач на 

тему «Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення» (2017 рік) 
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[12], яка проаналізувала основні аспекти закріплення підстави кримінальної 

відповідальності за невиконання судового рішення на території України. Крім 

того, вказана дослідниця запропонувала перелік заходів виховного характеру, які 

потрібно застосовувати для звільнення від кримінальної відповідальності 

у зв‟язку з передачею на поруки (ст. 47 КК України) особи, яка вчинила злочин, 

передбачений частинами 1 або 2 ст. 382 КК України, запропонували злочин, 

передбачений ст. 382 КК України, визнавати підставою кримінальної 

відповідальності щодо юридичних осіб [12, с. 9]. Однак проблема вчинення цього 

злочину службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, 

М.О. Букач не вирішувалася. 

Інша дослідниця, О. Р. Романишин, у дисертації на тему: «Кримінально-

правове забезпечення охорони порядку виконання судових рішень в Україні» 

(2018 рік) [174] звертає увагу на те, що правова безпека в суспільстві в залежить 

від реалізації прав та виконання обов‟язків членами суспільства, що випливають 

із законодавства, а також розв‟язання правових конфліктів на основі закону, що є 

прерогативою судів. Вона надає кримінально-правову характеристику 

кримінальним правопорушенням, що посягають на регламентований нормами 

законодавства порядок виконання рішень судів (статті  382, 388–395 КК України). 

Заслуговує на увагу запропоноване авторкою визначення терміна «невиконання 

судового рішення»: поєднання об‟єктивної та суб‟єктивної складових, що 

полягають у невчиненні дій щодо виконання судового рішення шляхом 

бездіяльності, або ж вчинення активних дій, що перешкоджають його виконанню. 

Перешкоджання у виконанні судового рішення, на її думку, може бути визначено 

як дії, які суттєво ускладнюють чи унеможливлюють його виконання. Ця авторка 

підіймає у своїй праці більшу кількість питань, пов‟язаних з невиконанням 

судових рішень порівняно з попередніми дослідниками. Так, О. Р. Романишин 

встановила, що суб‟єктом злочину, передбаченого у ч. 4 ст. 382 КК України, 

в частині невиконання рішення ЄСПЛ, КСУ, або недотримання його висновку, 

є службова особа органу державної влади або органу місцевого самоврядування. 

Окрім того, ця дослідниця запропонувала поширити заходи кримінально-
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правового характеру щодо юридичних осіб за вчинення злочинів, що полягають в 

умисному невиконанні судового рішення. Обґрунтовано доцільність встановити, 

що такі заходи поширюються на випадки вчинення злочинів, передбачених 

частинами 2, 3 ст. 382, статті 388, 389–1 КК України [174, с. 10 –12] 

Проблемі кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення 

за законодавством України та держав ЄС присвячено працю В. В. Налуцишина 

(2019 рік) [112]. У ній автор здійснив комплексний порівняльно-правовий аналіз 

складу цього кримінального правопорушення за вітчизняним та зарубіжним 

законодавством. Крім того, цікавою та досить обґрунтованою видається авторська 

класифікація способів вчинення невиконання судового рішення, а саме  

– невиконання, перешкоджання та недодержання. Невиконання судового акту 

розглядається В. В. Налуцишиним як бездіяльність, яка означає незастосування 

особою передбачених законом і судовим актом заходів, необхідних для його 

виконання, за умови, якщо: а) на цю особу покладено обов‟язок; б) вона має 

реальну можливість виконати цей судовий акт. Натомість перешкоджання 

виконанню судового акту він бачить як активну поведінку особи (дії) і яка 

єпротидією виконанню вимог, що містяться в акті, з метою недопущення його 

виконання (заборона підлеглим виконувати судовий акт (щодо службової особи), 

підкуп або обман судового виконавця, погрози або насильство щодо нього тощо). 

Поняття недодержання, на його думку, означає невиконання чи недотримання 

певних правил чи вимог. Що стосується питань характеристики суб‟єкта 

невиконання судового рішення, то В. В. Налуцишин не був оригінальним 

порівняно зі своїми попередниками, оскільки запропонував тезу про доцільність 

застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за 

невиконання судового рішення шляхом включення ст. 382 до п. 4 ст. 96-3 

КК України [112, с. 11]. 

Також у 2019 році було захищено дисертацію О. В. Чорною, в якій також 

висвітлювалися проблеми кримінальної відповідальності за злочин, передбачений 

ст. 382 КК України. Авторка також зосередила свою увагу, як і попередні 

дослідники, здебільшого на характеристиці ознак основного та кваліфікованого 
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складу правопорушення. Однак, знову ж таки, характеристика службової особи, 

яка займає особливо відповідальне становище, у цій науковій праці не 

здійснювалася [221].  

В Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України було 

захищено кандидатську дисертацію з проблем кримінальної відповідальності за 

невиконання судового рішення (Чорна О.С., 2020 рік). Її праця, на наш погляд, є 

більш оригінальною від попередніх досліджень, що наводилися вище. Зокрема, 

звертаємо увагу на те, що вчена запропонувала доповнити ст. 382 КК України 

такою формою злочинної поведінки, як «неналежне виконання судового рішення», 

що включатиме «часткове виконання судового рішення» і «надмірно тривале 

виконання» судового рішення. Розглядає О. С. Чорна на сторінках своєї праці 

проблему суб‟єкта невиконання судового рішення та формулює у такий спосіб одне 

з положень новизни: «обґрунтовано висновок, що різні форми об‟єктивної сторони 

досліджуваного злочину детермінують застосування диференційованого підходу 

до кримінально-правової характеристики суб‟єкта цього злочину. Запропоновано 

уточнити зміст поняття службової особи, яке передбачене ч. 2 ст. 382 КК України, 

а також викласти відповідну ознаку, що стосується спеціального суб‟єкта 

злочину, у такій редакції: «особою, що має судимість за злочин, передбачений 

цією статтею» [222, с. 12]. У роботі фрагментарно досліджуються особливості 

такого суб‟єкта невиконання судового рішення, як службова особа, яка займає 

особливо відповідальне становище. 

Насамкінець, відзначимо й наукову працю К. В. Юсубова, предметом якої  

були норми кримінального права України, практика їх застосування, а також 

норми кримінального законодавства зарубіжних держав в частині регулювання 

кримінальної відповідальності за злочини, які посягають на порядок виконання 

судового рішення. З-поміж інших наукових робіт, що аналізувалися вище, у праці 

К.В. Юсубова приділяється увага тому, кого слід розуміти під службовою особою, 

яка займає особливо відповідальне становище. На с. 13 дисертації К. В. Юсубов 

так формулює положення новизни: «набуло подальшого розвитку положення про 

службову особу як суб„єкта злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК, що 
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характеризується встановленням кола його службових обов„язків, з яких має 

випливати, що до компетенції саме цієї службової особи, а не інших службових 

осіб юридичної особи, входить вчинення дій, спрямованих на виконання судового 

рішення» [228, с, 13]. На сторінках своєї дисертації він це положення розкриває та 

зазначає, що за ч. 3 ст. 382 КК України «кваліфікуються невиконання судового 

рішення або перешкоджання його виконанню, які перебувають у причинному 

зв„язку із здійсненням відповідних повноважень службової особи [228, с. 152]. 

Проте і в його праці ознаки службової особи, яка займає особливо відповідальне 

становище, не виписані. 

Як бачимо, незважаючи на доволі вагомі здобутки вказаних авторів та 

дослідників, на сьогодні залишається недослідженим аспект вчинення 

аналізованих кримінальних правопорушень службовими особами, які займають 

особливо відповідальне становище. На наш погляд, це є цілком невиправданим, 

адже вчинення цих злочинів такими особами має підвищену суспільну небезпеку.  

1.2.2 Система кримінальних правопорушень, що можуть бути вчинені 

службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, 

у теорії кримінального права України 

Як було зазначено вище, у теорії кримінального права України 

пропонується система тих кримінальних правопорушень, що можуть бути вчинені 

службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Дослідження 

наукових праць у цьому напрямку є вкрай важливим, оскільки сприяє 

вдосконаленню кримінального законодавства України. 

Загалом у наукових дослідженнях простежується підхід, що службові особи, 

які займають особливо відповідальне становище, мають більше повноважень, 

мають здатність впливати на більш значущі суспільні відносини, а тому вчинення 

ними кримінальних правопорушень характеризується підвищеним ступенем 

суспільної небезпеки. Наприклад, І. О. Зінченко та А. С. Осадча зазначають, що, 

встановлюючи різні підходи до відповідальності «звичайної» службової особи, 

службової особи, яка займає відповідальне становище, і службової особи, яка 
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займає особливо відповідальне становище, законодавець прагнув підкреслити не 

тільки їх службовий статус, а і впливовість, соціальну значущість даного статусу 

[47, с. 115]. 

Попри дисертації, присвячені проблемі кримінально-правової 

характеристики тих складів кримінальних правопорушень, де кваліфікуючою 

ознакою передбачено їх учинення службовою особою, яка займає особливо 

відповідальне становище, окремі науковці у монографічних працях пропонують 

розширити систему таких кримінальних правопорушень. 

Так, Н. С. Кончук пропонує диференціювати кримінальну відповідальність 

за державну зраду з урахуванням виду суб‟єкта цього злочину та встановити, 

зокрема,  відповідальність службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, у кваліфікованому складі злочину [74, с. 8]. Обґрунтовує вона свою 

пропозицію тим, що «службові особи є безпосередніми носіями та 

представниками державної влади, які уповноважені державою виконувати 

управлінські функції. Зважаючи на обсяг їхніх повноважень, саме вони покликані 

забезпечувати державний суверенітет та економічну самостійність України, 

реалізовувати внутрішню та зовнішню політику держави (КМУ), забезпечувати 

державну незалежність та національну безпеку (Президент України), захист 

інтересів України, її громадян та не завдавати своїми вчинками шкоди Україні, її 

громадянам (народні депутати) тощо» [74, с. 111–112]. 

Т. А. Чолан вказує, що нею запропоновано перелік кваліфікуючих ознак 

незаконного усиновлення, до якого серед іншого запропоновано відносити 

вчинення діяння службовою особою, яка займає відповідальне або особливо 

відповідальне становище [220, с. 14]. Ця дослідниця цитує Г. М. Анісімова, який 

пише, що «чим вагоміше характер, чим більшим є обсяг повноважень, наданих 

службовій особі, тим істотнішою є шкода, що заподіюється їх використанням 

усупереч інтересам служби, тим суттєвіших збитків зазнає об‟єкт кримінально-

правової охорони [3, с. 270, 271]. Т. А. Чолан пише, що вказане вище «варто 

врахувати під час формування пропозицій з удосконалення норми про 

відповідальність за незаконне усиновлення. Доцільним і таким, що сприятиме 
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диференціації кримінальної відповідальності та індивідуалізації покарання за 

порушення порядку усиновлення, буде існування такої кваліфікуючої ознаки, як 

вчинення злочину службовою особою, яка займає відповідальне й особливо 

відповідальне становище» [220, с. 145–146]. 

С. В. Рак обґрунтовує пропозицію «щодо додаткової диференціації 

відповідальності за службову недбалість шляхом передбачення як кваліфікуючої 

ознаки у ч. 2 ст. 367 КК України вчинення службової недбалості особами, які 

займають особливо відповідальне становище» [169, с. 5]. Ця дослідниця вказує, 

що  «для службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, мають 

бути встановлені більш жорсткі санкції з огляду на їх статус і покладені на них 

обов‟язки уособлювати волевиявлення держави». Вона звертає увагу на 

«підвищену суспільну небезпечність діянь, вчинених особами, котрі займають 

особливо відповідальне становище. Посади даних осіб дають підстави зробити 

висновок, що законодавець відніс до категорії осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, таку категорію службових осіб публічного права, як 

представники влади або місцевого самоврядування. Цей підхід вбачається цілком 

логічним, адже останні, виступаючи від імені держави, мають значний обсяг 

функцій, приймають особливо важливі рішення і тому заподіяна ними шкода 

охоронюваним законом відносинам має вищий ступінь суспільної небезпечності» 

[169, с. 55, 116–117]. 

Окремі дослідники, не пропонуючи конкретних змін до статей Особливої 

частини КК України, пропонують ті критерії, які, на їх думку, слугували 

підставою включення до тексту КК України такої кваліфікуючої ознаки, як 

вчинення злочину особою, яка займає особливо відповідальне становище. Так, 

О. В. Коротюк зазначає, що «поняття службової особи, викладене у чинному 

КК України, також безпосередньо вказує на те, що саме зміст виконуваних 

особою функцій, а не факт зайняття певної посади, повинен бути критерієм для 

віднесення її до службових осіб. Навіть наявні у кримінально-правових нормах 

посилання на посади службових осіб, за допомогою яких здійснюється виділення 

службових осіб, які займають відповідальне становище та особливо відповідальне 



52 

становище (ч. 2 примітки до ст. 368 КК України), все ж вказують на зміст 

виконуваних такими особами повноважень. Наприклад, з точки зору 

кримінального законодавства, як суддя районного суду, так і суддя ВСУ, 

відносяться до службових осіб у зв‟язку із здійсненням функцій представників 

влади, проте суддя ВСУ як найвищого судового органу у системі судів загальної 

юрисдикції виконує особливо важливі функції, що виходять безпосередньо 

з повноважень ВСУ, наприклад, надання висновку про наявність чи відсутність 

у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або 

іншого злочину (ст. 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів [163]). 

З цих підстав судді ВСУ відносяться до службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище» [75, с. 43]. На думку О. П. Денеги, «коли йдеться про 

службових осіб, що займають відповідальне та особливо відповідальне 

становище, то у даному випадку таке становище детермінується займаною 

посадою / статусом» [27, с. 147]. 

Як зазначають Л. Д. Удалова та І. В. Бабій, «зловживання вищими 

посадовими особами своїми повноваженнями дискредитує не тільки конкретних 

осіб, а я завдає шкоди авторитету держави, впливає на стосунки з іншими 

державами чи міжнародними організаціями [209, с. 37–38].   

Таким чином, у теорії кримінального права України, а також 

у кримінальному процесуальному праві пропонуються певні зміни до КК України, 

які свідчать про намагання розширити кількість статей Особливої частини 

КК України, в яких би передбачалася кримінальна відповідальність службових 

осіб, які займають особливо відповідальне становище. Окрім того, пропонуються 

критерії, з урахуванням яких законодавець передбачає підвищену 

відповідальність для службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище. Проте робити це необдумано, без урахування певних факторів  

– неможливо. Відповідні питання висвітлюватимуться далі. 
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1.3 Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені службовими 

особами, які займають особливо відповідальне становище, за законодавством 

зарубіжних країн 

У межах цього підрозділу будуть розглянуті питання зарубіжного досвіду 

підстави кримінальної відповідальності службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, за вчинення правопорушень. Зауважимо, що вітчизняне 

кримінальне законодавство досить детально визначає ознаки та види суб‟єктів 

кримінальних правопорушень, позаяк у чинному КК України цілий розділ 

Загальної частини присвячений цьому питанню. У ньому закріплено поняття, 

ознаки, особливості суб‟єкта кримінального правопорушення. Однак не в усіх 

кримінальних кодексах інших держав так детально розглядається цей елемент 

складу кримінального правопорушення. З цього приводу А. В. Ландіна пропонує 

зарубіжне кримінальне законодавство умовно поділити на три групи: зарубіжні 

кримінальні кодекси, в яких відсутнє визначення суб‟єкта злочину, віку 

кримінальної відповідальності; зарубіжне кримінальне законодавство, в якому 

визначення суб‟єкта злочину відрізняється від закріпленого у КК України; 

зарубіжні кримінальні кодекси, в яких визначення суб‟єкта злочину подібне 

до закріпленого у КК України [91, с. 107].  

Розпочнемо дослідження проблеми регламентації кримінальної 

відповідальності за злочини, вчинені службовими особами за законодавством 

зарубіжних країн, з аналізу питання, чи закріплені взагалі певні загальні та 

спеціальні ознаки суб‟єктів кримінальних правопорушень у проаналізованих 

кодексах. Після цього проаналізуємо підходи у законодавстві зарубіжних країн 

стосовно кримінальної відповідальності службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище.  

Отже, насамперед розглянемо питання нормативного закріплення ознак 

суб‟єкта кримінального правопорушення у зарубіжних КК. 

Почнемо з того, що низка КК інших зарубіжних держав містить визначення 

особи, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб‟єкта кримінального 
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правопорушення). Майже аналогічне визначенню, закріпленому в ст. 18 

КК України. Йдеться насамперед про країни пострадянського простору. Така 

схожість пояснюється тим, що у минулому вони були частинами однієї держави і 

мали майже ідентичне законодавство, у тому числі й кримінальні кодекси. А тому 

й на сьогодні кримінальне законодавство країн пострадянського простору зберігає 

дуже багато спільних рис, а деякі норми є майже ідентичними. Відповідно це 

КК Азербайджану (ст. 20 КК), Киргизії (ст. 18 КК), Литви (ст. 13 КК), Вірменії 

(ст. 29 КК), Білорусі (ст. 27 КК), Казахстану (ст. 15 КК), Молдови (ст. 21 КК), 

Таджикистану (ст. 23 КК), Узбекистану (ст. 17 КК) та РФ (ст. 20 КК) [91, с. 108].  

Стосовно визначення суб‟єкту кримінального правопорушення 

у зарубіжному законодавстві варто також сказати наступне. У КК Латвії та 

КК Болгарії є норми, що закріплюють ознаки суб‟єкта злочину. Так, згідно зі 

ст. 11 КК Латвії («Вік, якого настає кримінальна відповідальність»), до 

кримінальної відповідальності притягується фізична особа, якій до вчинення 

злочинного діяння виповнилося чотирнадцять років. Тобто, хоча назва вказаної 

норми і містить вказівку лише на вік кримінальної відповідальності, проте 

за своєю сутністю вона визначає поняття суб‟єкта злочину в цілому [91, с. 108]. 

Щодо КК Болгарії, то у ч. 1 ст. 31 зазначається, що кримінально відповідальною є 

повнолітня особа, яка досягла 18-річного віку та яка в осудному стані вчинила 

злочин. У цілому це визначення схоже на те, що міститься у КК України, за 

виключенням того, що у ст. 31 КК Болгарії не вказана така ознака, як фізичність 

особи. Щодо кримінального законодавства інших зарубіжних країн, то, не 

визначаючи суб‟єкта злочину у звичній для нас формі, у них підкреслюється, як 

правило, лише вікова ознака злочину у формі можливості чи неможливості 

притягнення особи певного віку до кримінальної відповідальності [91, с. 108].  

У деяких із зарубіжних кримінальних кодексах зазначаються умови 

неосудності особи, але про цю ознаку – ознаку осудності – йдеться, як правило, 

вже в інших нормах, а інколи навіть і в окремих розділах чи главах відповідних 

кримінальних кодексів. Наприклад, у Законі про кримінальне право Ізраїлю 

є окрема глава (глава бет), у якій визначаються обставини, що виключають 
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злочинність діяння. Саме до таких обставин і належить така ситуація: «особа не 

буде підлягати кримінальній відповідальності за діяння, вчинене нею у віці до 

дванадцяти років» (ст. 34 вав). У наступних статтях визначаються поняття й 

умови неосудності (ст. 34 хет), а так само неможливості керувати рухами (ст. 34 

зайн). У цьому випадку виключається настання кримінальної відповідальності 

[91, с. 109]. На наш погляд, визначення «фізичності» особи – суб‟єкта 

кримінального правопорушення на сьогодні є досить обґрунтованим та важливим 

у нормах КК. Крім того, вважаємо, що КК Ізраїлю майже аналогічно із 

вітчизняним КК визначає межі осудності.  

А. В. Ландіна також проаналізувала КК різних держав та виявила 

мінімальний вік, з якого настає кримінальна відповідальність у тій чи іншій 

державі. Так, у ст. 7.1 розділу 7 КК Австралії визначається, що діти, які не 

досягли 10-літнього віку, не підлягають кримінальній відповідальності за злочин. 

Проте згідно зі ст. 7.2 цього Кодексу, діти віком від 10 до 14 років можуть нести 

кримінальну відповідальність, а відповідно до ст. 7.3 передбачає таку умову, як 

психічне ослаблення, за якої особа взагалі не може бути притягнута до 

кримінальної відповідальності. Практично аналогічні положення передбачено 

у КК Данії. Так, у § 15 визначається, що діяння, які вчинили діти, котрі не досягли 

віку 15 років, не є караними. Аналогічна норма закріплена у КК Іспанії. Згідно 

з КК ФРН передбачено умови, за яких особа не може вважатися суб‟єктом 

злочину. Ці умови належать за §§ 19–20 до ознак неосудності (неповноліття, 

психічний стан тощо). У КК Швеції теж визначений вік, до якого особа не 

притягується до кримінальної відповідальності. Так само й у КК Естонії 

визначається лише така ознака суб‟єкта злочину, як вік (15 років (ст. 10)) [91, 

с. 110].  

Стосовно віку фізичної особи, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, слід сказати, що цей аспект є дискусійним як з боку теоретиків 

кримінального права, так і кримінологів, психологів, соціологів тощо. 

Своєрідність неповнолітніх як спеціального суб‟єкта кримінальної 

відповідальності, передусім, полягає в тому хронологічному віці, який зумовлює 
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психічний та фізіологічний розвиток особистості, набуття нею певних знань, 

навичок та вмінь, що дає змогу усвідомлювати суспільну небезпечність своїх дій 

та керувати ними. Для розкриття ознак суб‟єкта злочину важливим 

є встановлення на законодавчому та правозастосовному рівнях вікових критеріїв, 

які б дозволяли зробити висновок про те, що особа належним чином сприймає 

свої дії та здатна керувати ними. Зазначене полягає не лише у правильній оцінці 

фактичних ознак конкретної життєвої ситуації, а й її соціального аспекту, 

зокрема, співвідношення дій особи та її оточуючих з усталеними моральними та 

правовими нормами [186, с. 182]. 

Як зазначає А. В. Ландіна, в окремих КК зарубіжних держав відсутні норми, 

відповідно до яких передбачено умови про можливість притягнення особи до 

кримінальної відповідальності. Наприклад, це КК Австрії, Польщі, Японії. У них 

відсутні норми, які визначають вік, з якого особа може (або до якого не може) 

бути притягнута до кримінальної відповідальності. Крім того, у КК Франції 

чомусь теж не визначено ані поняття суб‟єкта злочину, ані вік кримінальної 

відповідальності (лише у ст. 122-8 закріплено, що цей закон визначає умови, за 

яких неповнолітнім особам, що старші від тринадцяти років, може призначатися 

покарання). Те саме можна сказати і про кримінальне законодавство Бельгії. 

У КК Аргентини (статті 7–8) визначено лише те, яким чином відбувають 

покарання у виді позбавлення волі особи різних вікових категорій. Цікаво, що 

у ст. 51 КК Голландії у ч. 1 зазначається, що існує дві категорії кримінальних 

злочинців: фізичні особи і юридичні особи. Але далі, у частинах 2 та 3 

регламентується лише кримінальна відповідальність юридичних осіб, а про 

фізичних осіб навіть немає згадки [91, с. 107–108].  

Наступним кроком аналізу зарубіжного кримінального законодавства буде 

дослідження кримінальної відповідальності за вчинення тих кримінальних 

правопорушень, які можуть вчинити лише спеціальні суб‟єкти – службові особи, 

які займають особливо відповідальне становище. Кримінально-правові норми про 

відповідальність за одержання неправомірної вигоди в КК пострадянських країн 

приблизно аналогічні з вітчизняними.  
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Перш ніж перейти до характеристики цього питання, зауважуємо, що 

в антикорупційних конвенціях міститься вказівка на те, кого слід вважати 

суб‟єктом корупційних правопорушень, що вимагає урахуванню державами, які 

ратифікували відповідні Конвенції. 

Так, у Конвенції ООН проти корупції суб‟єктами корупційних злочинів 

названо: а) державну посадову особу (п. «b» ст. 15, статті 17, 19, 20); б) іноземну 

державну посадову особу (ст. 16); в) посадову особу міжурядової організації 

(ст. 16); г) особу, яка керує роботою організації приватного сектора або працює на 

будь-якій посаді у такій організації» (статті 21 та 22) [72]. Аналізуючи цю 

Конвенцію ООН проти корупції, можна дійти висновку, що згідно із п. «а» ст. 15, 

ст. 16, п. «а» ст. 18, п. «а» ст. 21 суб‟єктом таких суспільно небезпечних діянь, як 

пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди має бути загальний 

суб‟єкт кримінального правопорушення.  

Також, відповідно до п. «b» ст. 18 («Зловживання впливом») Конвенції ООН 

проти корупції, відповідальність за вимагання або прийняття державною 

посадовою особою чи будь-якою іншою особою, особисто або через 

посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої себе чи для іншої 

особи, щоб ця особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або 

удаваним впливом з метою одержання від адміністрації або державного органу 

Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги. На перший погляд, вказаний 

пункт Конвенції ООН проти корупції містить вказівку на спеціальний суб‟єкта, 

«державну посадову особу», хоча одразу ж далі зазначено, що вказані суспільно 

небезпечні діяння можуть бути також вчинені «будь-якою іншою особою», що 

говорить про наявність загального суб‟єкту кримінального правопорушення. 

Тож, варто погодитися з М. І. Бакай, що суб‟єкт зловживання впливом 

в розумінні Конвенції ООН проти корупції є загальним. У підсумку слід 

констатувати, що суб‟єкт більшості корупційних злочинів, передбачених даним 

міжнародно-правовим договором, є спеціальним, але водночас ряд з них 

вчиняється загальним суб‟єктом. Окремо слід звернути увагу, що в самій 
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Конвенції ООН проти корупції міститься ряд дефініцій термінів, якими 

позначаються суб‟єкти корупційних злочинів (ст. 1), а саме:  

а) державна посадова особа визначається як:  

1) будь-яка особа, яка обіймає посаду в законодавчому, виконавчому, 

адміністративному або судовому органі Держави-учасниці, яку призначено чи 

обрано, праця якої оплачувана чи не оплачувана, незалежно від старшинства;  

2) будь-яка інша особу, яка виконує будь-яку державну функцію, зокрема 

для державного органу або державного підприємства, або надає будь-яку 

державну послугу, як це визначається у внутрішньому праві Держави-учасниці і 

як це застосовується у відповідній галузі правового регулювання цієї Держави-

учасниці;  

3) будь-яка інша особа, що визначається як «державна посадова особа» у 

внутрішньому праві Держави-учасниці. Однак з метою вжиття деяких конкретних 

заходів, передбачених главою II цієї Конвенції, «державна посадова особа» може 

означати будь-яку особу, яка виконує будь-яку державну функцію або надає будь-

яку державну послугу, як це визначається у внутрішньому праві Держави-

учасниці і як це застосовується у відповідній галузі правового регулювання цієї 

Держави-учасниці»;  

б) іноземна державна посадова особа визначається як «будь-яка особа, яка 

обіймає посаду в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому 

органі зарубіжної країни, яку призначено чи обрано; а також будь-яка особа, яка 

здійснює державні функції для зарубіжної держави, зокрема для державного 

органу або державного підприємства»;  

в) посадова особа міжнародної організації визначається як «працівник 

міжнародної організації чи будь-якого органу, яка уповноважена такою 

організацією діяти від її імені». У Кримінальній конвенції про боротьбу 

з корупцією йдеться про таких суб‟єктів корупційних злочинів: «будь-яка особа» 

(ст. 2); «національна державна посадова особа» (ст. 3); «член національного 

представницького органу» (ст. 4);  
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г) «іноземна державна посадова особа» (ст. 5); «член іноземного 

представницького органу» або «будь-яка особа» (ст. 6); «будь-яка особа, яка 

обіймає керівну посаду у приватному підприємстві або працює на ньому у будь-

якій якості» (ст. 8); «посадова особа або інший співробітник, який працює 

за контрактом, за змістом положень про персонал, будь-якої міжнародної 

чи наднаціональної організації чи органу, членом якого є відповідна Сторона, 

та будь-яка відряджена чи невідряджена особа, яка здійснює повноваження, 

що відповідають повноваженням таких посадових осіб або співробітників» або 

«будь-яка особа» (ст. 9); «члени парламентських асамблей міжнародних або 

наднаціональних організацій, членом яких є відповідна Сторона» або «будь-яка 

особа» (ст. 10); «судді та посадові особи міжнародного суду, юрисдикцію якого 

визнала відповідна Сторона» або «будь-яка особа» (ст. 11) [6, с. 158]. 

В який же спосіб міститься вказівка на суб‟єктів корупційних 

правопорушень, що вивчаються у цій праці, у законодавстві зарубіжних країн?  

За КК Словенії суб‟єктом одержання хабара названо посадову особу або 

державного службовця (ст. 261). Інших застережень стосовно спеціального 

суб‟єкта цей КК не містить [83]. 

Згідно зі ст. 289 КК Румунії суб‟єктом хабарництва названо державного 

службовця. Водночас у ст. 294 КК цієї держави передбачено, що суб‟єктом цього 

злочину є такі особи, незалежно від того, чи визнається вона суб‟єктом 

за міжнародними договорами, що ратифіковані Румунією. До таких осіб 

віднесено: а) посадових осіб або осіб, які діють за трудовим договором, або інших 

осіб, які здійснюють функціональні  обов'язки в міжнародній організації, 

стороною якої є Румунія; б) членів парламентських асамблей міжнародних 

організацій, до складу яких входить Румунія; в) посадових осіб або осіб, які 

працюють за трудовим договором, або інших осіб, які здійснюють аналогічні 

функції в Євросоюзі; г) осіб, які виконують судові функції в міжнародних судах, 

юрисдикція яких визнана Румунією; д) посадових осіб іноземних держав; 

е) членів парламентських або адміністративних органів іноземної держави; 

є) присяжних іноземних судів [84]. 
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За КК Угорщини суб‟єктом пасивного підкупу названо державну посадову 

особу (ст. 294). Як передбачено у ч. 4 вказаної статті, за злочин, передбачений 

у ній, кримінальній відповідальності підлягає іноземна посадова особа. Те саме 

стосується такого самостійного складу злочину, як пасивна корупція у судовому 

або у законодавчому провадженні. Так, суб‟єктом злочину у ч. 1 цієї статті 

названо особу при здійсненні своїх прав у суді, арбітражі чи іншому судовому 

органі, а згідно з ч. 2 цієї статті її положення застосовуються, до особи при 

здійсненні повноважень у міжнародному кримінальному суді [85]. 

У КК Франції здійснено диференціацію кримінальної відповідальності осіб, 

які займають публічну посаду (параграф 2 відділу ІІІ «Про пасивну корупцію 

і торгівлю впливом, вчинених особами, які займають публічну посаду) 

та приватних осіб (відділ 1 глави ІІІ «Про активну корупцію і торгівлю впливом, 

вчинених приватними особами»). У цьому Кодексі конкретизується, що суб‟єктом 

пасивного підкупу у публічній сфері є особа, яка наділена обов‟язками публічної 

влади або виконує обов‟язки по державній службі (статті 432-10, 432-11, 432-12) 

[86]. 

За КК ФРН також здійснюється диференціація кримінальної 

відповідальності за підкуп у приватній та публічній сферах. Окрім того, за цим 

Кодексом здійснюється диференціація кримінальної відповідальності на 

отримання вигоди (§ 331) та отримання хабара (§ 332), які відрізняються між 

собою тим, що у першому випадку законодавець не передбачає, щоб виконавець 

вчиняв інкриміноване діяння як зустрічне зобов‟язання за вчинення конкретної 

службової дії [193]. Суб‟єкт отримання вигоди у публічній сфері у цьому Кодексі 

чітко визначений. Ним є посадова особа, європейська посадова особа або особа, 

яка взяла на себе спеціальні обов‟язки, пов‟язані з державною службою. Як 

зазначено у ст. 335а КК ФРН, службовці іноземних держав та міжнародних 

організацій при застосуванні положень, встановлених у § 331 (абз. 2) та § 333 (абз. 

2), а також у §§ 332 і 334, останні в обох випадках також у поєднанні з § 335 щодо 

діяння, спрямованого на вчинення в майбутньому суддівської дії або на вчинення 

у майбутньому службової дії, прирівнюються: до судді: член іноземного чи 
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міжнародного суду; до іншої посадової особи: а) службовець іноземної держави 

та особа, якій доручено виконання обов'язків адміністративного управління на 

користь іноземної держави; b) службовець міжнародної організації та особа, якій 

доручено виконання обов'язків міжнародної організації; с) солдат збройних сил 

іноземної держави та солдат, якому доручено виконання обов'язків міжнародної 

організації. При застосуванні положень, встановлених у § 331 (абз. 1 та 3), а також 

у § 333 (абз. 1 і 3) щодо діяння, спрямованого на вчинення в майбутньому 

службової дії, прирівнюються: до судді: член Міжнародного кримінального суду; 

до іншої посадової особи: службовець Міжнародного кримінального суду. При 

застосуванні положень, встановлених у § 331 (абз. 1 та 3), щодо діяння, 

спрямованого на вчинення у майбутньому службового дії, що прирівнюються: до 

солдата збройних сил (Бундесвера): солдатів військ не німецьких держав-

учасниць Північноатлантичного пакту, що базуються в ФРН та розташованих 

у момент скоєння дії біля Німеччини; до іншої посадової особи: службовець цих 

військ; до особи, яка прийняла на себе спеціальні обов'язки, пов'язані 

з державною службою: особа, яка працює у військах або діє за їх дорученням та 

прийняло на себе на підставі загального або спеціального розпорядження вищої 

військової командної інстанції та у встановленій формі спеціальні зобов'язання 

щодо сумлінного виконання своїх обов'язків [193]. 

С. І. Задніченко зауважує, що поняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою в кримінальному праві Німеччини 

неодноразово зазнавали істотних змін. Наприклад, в Німеччині у 1974 року було 

встановлено кримінальну відповідальність за давання хабара за правомірне 

службове діяння, яке до того було некараним, а у 1997 р. до КК Німеччини було 

перенесено склад комерційного підкупу, доповнено склади хабарництва особливо 

обтяжуючими ознаками, у 1998 р. було встановлено відповідальність за давання 

хабара іноземній службовій особі. Внесення змін до КК Німеччини у 1974 та 

1997 роках призвело до того, що кримінальне право Німеччини набуло багато 

спільного з кримінальним правом України, хоча у 1997 році в Німеччині було 

встановлено кримінальну відповідальність за так званий «хабар про всяк 
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випадок», тобто за хабар, не пов‟язаний з конкретним службовим діянням та 

встановлено кримінальну відповідальність за надання предмета хабара третім 

особам (та, відповідно, за вимогу і прийняття обіцянки надання предмета хабара 

третім особам). Також виявляється цікавим, що злочини у сфері службової 

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

поділяються в кримінальному праві Німеччини на загальні, спеціальні і 

альтернативні. Загальні злочини у сфері службової діяльності – це такі злочини, 

суб‟єктом яких може бути будь-яка службова особа. Спеціальні злочини у сфері 

службової діяльності – це такі злочини, суб‟єктом яких може бути не будь-яка 

службова особа, а лише певна службова особа, наприклад, суб‟єктом 

постановлення завідомо неправосудного судового рішення (§ 339 КК Німеччини) 

може бути лише суддя; суб‟єктом виконання вироку стосовно невинного (§ 345 

КК Німеччини) може бути лише така службова особа, яка зобов‟язана приймати 

участь у виконанні покарання у виді позбавлення волі, заходу виправлення та 

безпеки, який пов‟язаний з ізоляцією від суспільства, або адміністративного 

затримання. Альтернативні злочини у сфері службової діяльності – це такі 

злочини, суб‟єктом яких може бути загальний суб‟єкт, а вчинення тих самих дій 

службовою особою є обтяжуючою ознакою цього злочину або утворює 

кваліфікований склад цього злочину [44, с. 144–147]. Відповідно до зазначеної 

класифікації, усі злочини, що вчиняють службові особи, які займають особливо 

відповідальне становище, в Україні можна вважати альтернативними. 

У КК Польщі законодавець надає узагальнену характеристику осіб, які 

одержують неправомірну вигоду. Як приклад, наведемо § 1 ст. 228, у якому 

вказується наступне: «хто у зв‟язку із виконанням публічних функцій отримує 

майнову або особисту вигоду або обіцянку її надання, або вимагає надання 

такої…». Однак, з аналізу змісту даної статті випливає, що суб‟єктом злочину, 

передбаченого параграфом 1 ст. 228 КК є особа, яка виконує публічні функції [36, 

с. 266].  

Як бачимо, законодавці більшості зарубіжних країн намагаються звернути 

увагу на те, що із підвищенням посади службової особи, яка отримує 
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неправомірну вигоду, підвищується і суспільна небезпека вчиненого. Вважаємо, 

що це є абсолютно обґрунтованим та актуальним рішенням, адже становище 

службової особи вказує на важливість тих функцій, які вона виконує. А у разі 

отримання нею неправомірної вигоди для себе чи третьої 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 може свідчити про 

те, що певним суспільним відносинам завдається підвищена шкода. 

За КК Чехії суб‟єктом хабарництва названа публічна посадова особа 

(ст. 331). Згідно з ч. 2 ст. 334 КК цієї держави під державною посадовою особою 

розуміється, зокрема, будь-яка особа, яка обіймає посаду і органі законодавчої 

влади, органі юстиції чи в іншому державному органі іноземної держави, обіймає 

посаду чи працює в міжнародному судовому органі, обіймає посаду чи працює 

в міжнародній компанії, створеній державами або суб‟єктами міжнародного 

публічного права або і її органі чи установі, очолює компанію, яка здійснює 

підприємницьку діяльність, в статутному капіталі якої Чехія або іноземна держава 

має вирішальний вплив [207]. 

За КК Хорватії також здійснюється диференціація кримінальної 

відповідальності за підкуп у приватній та публічній сферах. Причому суб‟єктом 

пасивного підкупу визнається посадова чи інша відповідальна особа (ст. 293). 

Інших положень, які б уточнювали коло таких осіб та були свідченням 

імплементації міжнародних антикорупційних конвенцій у цьому КК немає [203]. 

Перелік службових осіб, які отримують, приймають обіцянку або вимагають 

хабар або іншу незаконну винагороду закріплений у ст. 2 глави 20 КК Швеції, 

а зокрема: член дирекції, адміністрації, ради або іншого закладу, який належить 

державі, муніципалітету, об‟єднанню місцевих органів тощо; особа, яка здійснює 

призначення, що регулюється статутом; військовослужбовець; особа, яка 

здійснює державні повноваження; особа, яка отримала завдання вести юридичні 

або фінансові справи іншої особи або незалежний розгляд призначень, які 
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потребують кваліфікованих технічних знань, або здійснює керівництво за 

управлінням такими справами [36, с. 266]. 

Яким же чином визначається суб‟єкт пасивного підкупу (корупції) 

у кримінальному законодавстві держави пострадянського простору? У КК тих 

держав, що ми аналізували, здебільшого має місце така ж ситуація в аспекті 

визначення суб‟єкта пасивного підкупу (хабарництва). Спеціальним суб‟єктом 

такого пасивного підкупу названа посадова / службова особа (ст. 184 

КК Туркменістану [202], ст. 311 КК Азербайджану [196], ст. 311 КК Вірменії 

[197], ст. 430 КК Білорусі [198], ст. 164 КК Естонії [208]).  

Однак в окремих КК суб‟єкти пасивного підкупу названі дещо по-іншому. 

Так, згідно зі ст. 338 КК Грузії суб‟єктом отримання хабара є чиновник або інша 

прирівняна до нього особа [194]. Суб‟єктом пасивного корумпування у публічній 

сфері за КК Молдови названо публічну особу або іноземну публічну особу (ст. 

324) [200], а суб‟єктом отримання хабара за КК Туркменістану – посадову особу, 

посадову особу іноземної держави або посадову особу міжнародної організації 

(ст. 319) [202]. Аналогічно сформульовано суб‟єкт такого ж злочину у ст. 325 КК 

Киргизії [205]. Згідно зі ст. 320 КК Литви суб‟єктом одержання хабара є публічна 

посадова особа. Як передбачено у ст. 225 КК Литви, суб‟єктом одержання хабара 

є державний службовець або прирівняна до нього особа [81]. 

Досить розлого описано суб‟єкта отримання хабара у КК Казахстану. Ним 

визнається особа, уповноважена на виконання державних функцій, або 

прирівняна до неї особа, або особа, яка обіймає відповідальну державну посаду, 

або посадова особа, а також посадова особа іноземної держави чи міжнародної 

організації. Згідно зі ст. 290 КК РФ суб‟єктом отримання хабара передбачено 

посадову особу, іноземну посадову особу або посадову особу публічної 

міжнародної організації [206]. 

При цьому в проаналізованих КК в одному випадку питання про віднесення 

до посадових / службових осіб іноземних посадових / службових осіб не 

регламентується (КК Туркменістану [202], КК Грузії [194], КК Азербайджану 

[196], КК Вірменії [197], КК Білорусі [198], КК Естонії [208]). Кримінальні 
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кодекси інших держав у диспозиціях статті містять вказівку на те, що суб‟єктом 

пасивного підкупу визнається не лише національна посадова / службова особа, а й 

іноземна службова особа (КК Молдови [200], КК Казахстану [204], КК Киргизії 

[205]).  

Однак в окремих проаналізованих Кримінальних кодексах держав 

пострадянського простору міститься дефініція понять, кого слід розуміти під 

іноземною посадовою особою. Так, згідно з частинами 3 та 4 примітки ст. 319 

КК Туркменістану під поняттям посадової особи іноземної держави розуміється 

будь-яка особа, яка обіймає (призначена чи вибрана) будь-яку посаду 

у законодавчому, виконавчому, судовому чи адміністративному органах, та інша 

особа, яка виконує будь-яку державну функцію для цих органів іноземної 

держави, а під посадовою особою міжнародної організації – службовець 

міжнародної організації, який уповноважений діяти від імені цієї міжнародної 

організації [202]. Згідно з ч. 2 примітки ст. 290 КК РФ під іноземною посадовою 

особою розуміється будь-яка призначена чи вибрана особа, яка обіймає будь-яку 

посаду у законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі 

іноземної держави ,а також будь-яка особа, яка виконує будь-яку публічну 

функцію для іноземної держави, у тому числі для публічного відомства або 

публічного підприємства, а під посадовою особою міжнародної організації  

– міжнародний цивільний службовець або будь-яка інша особа, яка уповноважена 

такою організацією діяти від її імені [206]. Як передбачено у ч. 3 ст. 319 

КК Латвії, публічної посадовою особою вважається посадова особа або 

представник міжнародної організації, міжнародних парламентських асамблей та 

міжнародних судів, а також будь-яка особа, яка обіймає законодавчу, 

адміністративну чи судову посаду іноземної держави чи будь-який її 

адміністративний підрозділ, а також будь-яка особа, яка виконує державні функції 

на користь держави, її адміністративних одиниць, державного органу чи 

державного підприємства [80].  

У ст. 230 КК Литви, в якому дається тлумачення понять, передбачено, що до 

державних службовців прирівнюється особа, яка незалежно від статусу згідно з 
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правовими актами іноземної держави або міжнародної громадської організації 

виконує функції уряду, здійснює судові функції, має адміністративні 

повноваження чи іншим чином забезпечує реалізацію суспільних інтересів 

шляхом працевлаштування або перебування на посаді на інших підставах в 

установі чи органі іноземної держави чи ЄС, а також у міжнародній громадській 

організації або міжнародній судовій установі чи суді ЄС або в юридичній особі чи 

іншій організації, яка контролюється іноземною державою, а також офіційні 

кандидати на таку посаду [81]. 

Досліджуючи зарубіжний аспект кримінальної відповідальності осіб, які 

займають особливо відповідальне становище, слід також звернутися до 

міжнародного визначення корупційних злочинців – а саме, проаналізувати, як 

визначено в міжнародних нормативно-правових актах таких суб‟єктів 

кримінальних правопорушень. З цього приводу слід погодитися з М. І. Бакай  

стосовно того, що ані в Конвенції ООН проти корупції [72], ані в Кримінальній 

конвенції про боротьбу з корупцією [79] суб‟єкт корупційних злочинів не 

позначається за допомогою певного уніфікованого терміна. Характерною 

особливістю цих міжнародних договорів є використання цілого ряду термінів для 

характеристики суб‟єктів певних корупційних кримінальних правопорушень [6, 

с. 157–158].  

Проаналізуємо кримінальні кодекси зарубіжних держав на предмет того, чи 

передбачається у них більш сувора кримінальна відповідальність для службових 

осіб, які обіймають особливо відповідальне становище або використовуються 

інші терміни на позначення схожої категорії посадових осіб. 

Згідно з ч. 4 ст. 320 КК Латвії кваліфікуючою ознакою одержання хабара 

передбачено вчинення відповідного діяння посадовою особою, яка займає 

відповідальне становище. Покарання за вчинення такого діяння передбачено таке: 

позбавлення волі на строк від 3 до 11 з конфіскацією майна або без такої та 

з позбавленням права займатися певною роботою чи обіймати певну посаду на 

строк до 5 років та з випробувальним наглядом на строк до 3 років. Тоді як 

вчинення такого ж діяння без кваліфікуючої ознаки (ч. 1 ст. 320) передбачено 
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покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років або тимчасове позбавлення 

волі, або громадських робіт, або штрафу з позбавленням права займатися певною 

роботою чи займатися конкретного офісу на термін до 2 років. Окрім того, така ж 

кваліфікуюча ознака передбачена у ст. 321 «Привласнення хабара» КК Латвії. 

Водночас звертає увагу та обставина, що за дачу хабара, парні дії, що 

охоплюються поняттям хабарництва, не передбачено таку кваліфікуючу ознаку, 

що полягає у вчиненні відповідних дій стосовно особи, яка займає відповідальне 

становище [80]. 

Схожа кваліфікуюча ознака виокремлюється у ст. 294 КК Угорщини. Згідно 

з ч. 2 цієї статті посилюється кримінальна відповідальність за пасивну корупцію у 

разі вчинення її високопоставленим державним службовцем. За вчинення цього 

злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 8 років, 

тоді як за вчинення цього злочину без кваліфікуючих ознак передбачено 

покарання у виді позбавлення волі на строк від 1 до 5 років (ч. 1 ст. 294). 

Водночас вказана кваліфікуюча ознака не встановлена за «парну» дію – активну 

корупцію державних службовців (ст. 293 КК Угорщини) [85]. 

Згідно з ч. 2 § 331 КК ФРН більш сувора кримінальна відповідальність 

передбачена за отримання вигоди такими особами, які, вочевидь, займають 

особливо відповідальне становище у цій державі, як суддя, член Європейського 

Союзу або третейський суддя. Такі дії караються позбавленням волі на строк до 

5 років або грошовим штрафом, тоді як за отримання вигоди без кваліфікуючої 

ознаки – позбавленням волі на строк до 3 років або грошовим штрафом. Така ж 

диференціація кримінальної відповідальності передбачена і у § 331 КК ФРН, 

в якій встановлено кримінальну відповідальність за отримання хабара. Також на 

кримінальну відповідальність згідно з кримінальним законодавством цієї держави 

впливає вказана обставина у випадку надання вигоди (§ 333) та давання хабара 

(§ 334) [193]. 

У ч. 2 ст. 184 КК Туркменістану встановлено посилену кримінальну 

відповідальність за одержання хабара посадовою особою, яка займає 

відповідальне становище. Такі дії караються покладенням обов‟язку проживати 
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у певній місцевості на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої 

або позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією 

майна або без такої. За вчинення таких же дій «звичайною» посадовою особою 

передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років   

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк до 3 років з конфіскацією майна або без такої чи покладенням обов‟язку 

проживати у певній місцевості на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або 

без такої [202]. 

Згідно з ч. 2 ст. 338 КК Грузії передбачено таку кваліфікуючу ознаку 

одержання хабара, як вчиненні відповідних дій особою, яка обіймає державно-

політичну посаду. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 11 років. 

Якщо такий злочин вчиняється «звичайною» посадовою особою, то передбачено 

покарання від 6 до 9 років (ч. 1 ст. 338). Що стосується такого «парного» діяння, 

як давання хабара, вчинене стосовно такої посадової особи, у КК Грузії не 

передбачено [194]. 

У КК Білорусі також передбачено посилення кримінальної відповідальності 

за одержання хабара особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 430). 

Таке діяння карається позбавленням волі на строк від 5 до 15 років зі штрафом та 

з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Визначення поняття «особа, яка займає відповідальне становище» у КК 

роз‟яснено у п. 5 ст. 4 КК України. Як і в КК України, визначення такого поняття 

сформульовано у вигляді казуїстичного переліку. До службових осіб, які 

займають відповідальне становище, віднесено: 1) Президента Республіки 

Білорусь, Голову Палати представників та Голову Ради Республіки Національних 

зборів Республіки Білорусь, Прем'єр-міністра Республіки Білорусь та їх 

заступників; 2) керівників державних органів, безпосередньо підлеглих чи 

підзвітних Президенту, Парламенту, Уряду Республіки Білорусь та їх заступників; 

3) керівників місцевих Рад депутатів, виконавчих та розпорядчих органів та їх 

заступників; 4) суддів; 5) прокурорів областей, міста Мінська, районів, районів 
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у містах, міст, міжрайонні та прирівняних до них транспортних прокурорів та їх 

заступників; 6) начальників слідчих підрозділів, органів дізнання та їх 

заступників, слідчих; 7) керівників органів державного контролю, внутрішніх 

справ, державної безпеки, прикордонної служби, фінансових розслідувань, 

митних, податкових органів, органів та підрозділів з надзвичайних ситуацій та їх 

заступників; 8) інших посадових осіб, посади яких включені до кадрового реєстру 

Глави держави Республіки Білорусь та кадровий реєстр Ради Міністрів 

Республіки Білорусь [198]. 

За вчинення таких же дій «звичайною» посадовою особою передбачено 

покарання у виді обмеженням волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю або позбавленням волі на 

строк до 7 років зі штрафом та з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю. За давання хабара (ст. 431 КК) особі, яка займає 

відповідальне становище, посилення відповідальності не передбачено [198]. 

У ч. 3 ст. 324 КК Молдови здійснюється диференціація кримінальної 

відповідальності за пасивне корумпування, вчинене особою, яка обіймає 

відповідальну державну посаду. Згідно з ч. 3 ст. 123 КК Молдови під особою, яка 

обіймає відповідальну державну посаду, розуміється: особа, порядок призначення 

або обрання якої регулюється Конституцією Республіки Молдова або 

призначення чи обрання якої здійснюється Парламентом, Президентом 

Республіки Молдова або Урядом; інша визначена законом особа, яка обіймає 

відповідальну державну посаду; особа, якій особа, яка обіймає відповідальну 

державну посаду, делегувала свої повноваження [200]. 

Такі дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 15 років зі штрафом 

у розмірі от 8 000 до 10 000 умовних одиниць позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю на строк от 10 до 15 років. За вчинення 

пасивного корумпування «звичайною» посадовою особою встановлено покарання 

у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років зі штрафом в розмірі від 4 000 до 

6 000 умовних одиниць з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк від 5 до 10 років. У КК цієї держави 
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передбачається й диференціація кримінальної відповідальності з урахуванням цієї 

ознаки стосовно активного корумпування. Так, у ч. 2 ст. 325 передбачено 

покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років зі штрафом у розмірі 

від 4 000 до 6 000 умовних одиниць, якщо активне корумпування вчиняється 

щодо особи, яка обіймає відповідальну державну посаду. Покарання, передбачене 

за активне корумпування стосовно «загальної» службової особи становить 

позбавлення волі на строк до 6 років зі штрафом у розмірі від 2 000 до 4000 

умовних одиниць [200]. 

Кваліфікуючою ознакою одержання хабара за КК Таджикистану є вчинення 

цієї дії особою, яка обіймає державну посаду Республіки Таджикистан або яка є 

главою місцевого органу державної влади та органів місцевого самоврядування 

(ч. 3 ст. 319). Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років 

з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк від 3 до 5 років. Якщо одержання хабара вчинено без наявності такого 

статусу, то передбачається покарання у виді штрафу від 3 650 до 9 125 показників 

для розрахунку або позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. 

Диференціація кримінальної відповідальності за давання хабара з урахуванням 

цієї ознаки за КК Таджикистану не передбачена [201]. 

КК Казахстану 19 грудня 2020 року було доповнено окремими 

законодавчими положеннями, спрямованими на посилення захисту прав громадян 

у кримінальному процесі  та протидії корупції. Зокрема, ст. 366 КК цієї держави, 

яка передбачає відповідальність за одержання хабара, було доповнено ст. 1-1, за 

якою карається одержання хабара, вчинене співробітником правоохоронного 

органу або особою, яка займає відповідальну державну посаду 

у правоохоронному органі чи суддею. Такі діяння караються карається штрафом 

в розмірі від 30-кратної до 50-кратної суми хабара або позбавленням волі на строк 

до 6 років, з конфіскацією майна, з пожиттєвим позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю. Разом з цим, отримання хабара 

без кваліфікуючих ознак карається штрафом в розмірі от 20-кратної до 50-кратної 
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суми хабара або позбавленням волі на строк до 5 років, з конфіскацією майна, з 

пожиттєвим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю [204].  

У нормативній постанові ВС Казахстану від 27 листопада 2015 року № 8 

«Про практику розгляду деяких корупційних злочинів» визначено, що суб'єктом, 

зокрема, одержання хабара є і та особа, яка, хоч і не мала повноважень для 

виконання на користь хабародавця відповідних дій, але в силу свого посадового 

становища могли вжити заходів до вчинення цих дій іншими особами. Інші 

фізичні особи, які були співучасниками у скоєнні корупційних злочинів або з 

метою підкупу зазначених вище осіб протиправно надавали їм майнові блага та 

переваги, або сприяли цьому, відповідають за корупційні злочини [158]. 

До посадових осіб іноземної держави або міжнародної організації, належать 

особи, які визнаються такими міжнародними договорами Казахстану у сфері 

протидії корупції. Посадовцем іноземної держави визнається будь-яка особа, що 

призначається або обирається, яка займає будь-яку посаду в законодавчому, 

виконавчому, адміністративному або судовому органі іноземної держави, і будь-

яка особа, яка виконує будь-яку публічну функцію для іноземної держави, у тому 

числі для публічного відомства, підприємства. Посадовцем міжнародної 

організації визнається міжнародний цивільний службовець або будь-яка особа, 

уповноважена такою організацією діяти від її імені [158]. 

У цій же постанові закріплено, що для правильного вирішення питання, чи 

належить діяння до корупційних злочинів, а особи, які вчинили його, до суб'єктів 

цих злочинів, органам, що ведуть кримінальний процес, необхідно керуватися 

законодавчими та іншими нормативними правовими актами, у тому числі 

посадовими положеннями та інструкціями, що визначають коло та зміст 

службових повноважень, а також посадовий статус особи, яка притягується до 

кримінальної відповідальності. При визначенні статусу суб'єкта корупційного 

злочину, а саме чи є він особою, уповноваженою на виконання державних 

функцій, або прирівняною до нього особою, посадовою особою, яка обіймає 

відповідальну державну посаду, необхідно виходити з норм КК, зазначених у п. 2 
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цієї нормативної постанови. Слід також з'ясувати питання щодо використання 

особою, яка притягується до кримінальної відповідальності, її статусу, службових 

повноважень та пов'язаних з ними можливостей при скоєнні злочину. Під діями 

посадової особи, які входять до службових повноважень, слід розуміти такі дії, які 

вона має право і (або) зобов'язана вчинити в межах своєї службової компетенції 

[158]. 

У ч. 4 ст. 311 КК Вірменії передбачається посилена кримінальна 

відповідальність за одержання хабара, вчинене такою службовою особою, як 

суддя [197]. 

У ч. 3 ст. 325 КК Киргизії посилено кримінальну відповідальність за 

одержання хабара, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне 

становище. Такі дії караються позбавленням волі IV категорії з позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років 

та штрафом IV категорії. За одержання хабара без кваліфікуючих ознак 

передбачається покарання у виді штрафу VI категорії або позбавленням волі 

II категорії з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю зі штрафом II категорії. У ч. 2 ст. 326 КК цієї держави також 

диференціюється кримінальна відповідальність за вимагання хабара 

з урахуванням службового статусу суб‟єкта злочину. Так, карається позбавленням 

волі  IV категорії позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом IV категорії (ч. 2 ст. 326) 

вимагання хабара, вчинене особою, яка займає відповідальне становище, тоді як 

вимагання хабара без кваліфікуючих ознак карається позбавленням волі III 

категорії з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років зі штрафом III категорії [205]. 

Кваліфікуючою ознакою одержання хабара (ч. 4 ст. 290) за КК 

РФ є одержання хабара, вчинене особою, яка обіймає державну посаду РФ або 

державну посаду суб'єкта РФ, а також головою органу місцевого самоврядування. 

За таке діяння передбачене покарання у виді  штрафу у розмірі від 1 млн. до 

3 млн. рублів, або у розмірі заробітної плати чи іншого доходу засудженого за 
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період від 1 року до 3 років, або у розмірі від 60-кратної до 80-разової суми 

хабара з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до 7 років або позбавленням волі на строк від 5 до 10 років зі 

штрафом у розмірі до 50-разової суми хабара або без такого та з позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 7 років 

або без такого. Давання ж хабара без кваліфікуючих ознак карається штрафом у 

розмірі до 1 млн. рублів, або у розмірі заробітної плати чи іншого доходу 

засудженого за період до 2 років, або у розмірі від 10-кратної до 50-кратної суми 

хабара з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років, або виправними роботами на строк від 1 року до 

2 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років, або примусовими роботами на строк до 5 років 

з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років зі штрафом у розмірі 

від 10-кратної до 10-тикратної суми хабара або без такого [206]. 

Не передбачена диференціація кримінальної відповідальності за одержання 

хабара / вигоди залежно від статусу службової особи КК Болгарії [199], КК Литви 

[81], КК Словенії [83], КК Румунії [84], КК Франції [86], КК Хорватії [203], КК 

Чехії [207], КК Азербайджану [196], КК Естонії [208]. 

Підсумовуючи зазначене в цьому підрозділі, зазначимо, що більшість 

зарубіжних держав, кримінальне законодавство яких було проаналізовано у цій 

праці, здійснюють диференціацію кримінальної відповідальності за одержання 

хабара / вигоди / пасивне корумпування залежно від того, чи «звичайною» 

службовою особою, чи службовою особою, яка займає відповідальну / особливо 

відповідальну посаду вчинено це кримінальне правопорушення. При цьому 

в окремих КК зарубіжних держав виокремлюються як окремі посади, зайняття 

яких обумовлює підвищену кримінальну відповідальність за одержання хабара, 

так і міститься узагальнююче формулювання відповідної кваліфікуючої ознаки, 

на кшталт КК України – «службова особа, яка займає особливо відповідальне 

становище. 
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Висновки до розділу 1 

У першому розділі досліджено динамізм та систему кримінально-правових 

норм про відповідальність осіб, які займають особливо відповідальне становище, 

у КК України 2021 року  

Проаналізовано зміни змісту поняття «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище, за КК України 2001 року. у початковій редакції цього 

Кодексу примітка ст. 368 КК України, в якій визначалося вказане поняття, була 

бланкетною, оскільки відсилала до Закону України «Про державну службу» від 

16 грудня 1993 року № 3723-XII. Дефініція поняття «службова особа, яка займає 

особливо відповідальне становище» містилася в одній частині примітки ст. 368 

КК України разом з визначенням поняття «службова особа, яка займає 

відповідальне становище», а саме тлумачення стосувалася виключно ст. 368 

КК України, а не ст. 382 цього Кодексу, в якій також це поняття 

використовувалося. У первісній редакції ст. 369 КК України кримінальна 

відповідальність залежно від статусу службової особи, якій надавався хабар, не 

передбачалася. Диференціація кримінальної відповідальності з урахуванням 

статусу службової особи за вчинення злочину, передбаченого ст. 369 КК України, 

відбулася у 2011 році. Водночас примітка ст. 368 КК України, в якій 

передбачалася дефініція поняття «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» не поширювалася на статті 369 та 382 цього Кодексу. 

Починаючи з 2011 року змінився й перелік таких службових осіб, з огляду на 

зміни у законодавстві про державну службу. З 2013 року, примітка ст. 368 КК 

України почала поширюватися на статті 369 та 382 цього Кодексу.  

У 2014 році було істотно змінено підхід законодавця щодо змісту поняття 

«службова особа, яка займає особливо відповідальне становище», а саме, 

визначення понять «службова особа, яка займає відповідальне становище» та 

«службова особа, яка займає особливо відповідальне становище» вміщено 

у самостійних пунктах примітки ст. 368 КК України; здійснено диференціацію 

кримінальної відповідальності за незаконне збагачення (ст. 368-2 КК України) 
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з використанням вказаних ознак; виокремлено три категорії осіб, які займають 

особливо відповідальне становище.  

Прийняття нового Закону України «Про державну службу» у 2015 році 

обумовили зміни як у переліку службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище (п. 1 ч. 3 примітки ст. 368 КК України), а також 

віднесено до службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, 

державних службовців категорії «А» (вищий корпус державної служби) (п. 2 ч. 3 

примітки ст. 368 КК України). 

У зв‟язку з визнанням неконституційної норми про незаконне збагачення 

(ст. 368-2 КК України), у 2019 році було внесено зміни й у примітку ст. 368 цього 

Кодексу та вилучено вказівку на цю статтю. Водночас відбулася її механічна 

заміна на ст. 368-5, в якій було вміщено нову норму про незаконне збагачення. 

Запропоновано вилучити з ч. 3 примітки ст. 368 вказівку на ст. 368-5 КК України, 

оскільки у ній кримінальна відповідальність з урахуванням статусу службової 

особи не здійснюється. 

У 2019 році було розширено перелік службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, уточнено назви окремих посад таких службових осіб 

з урахуванням зміни регулятивного законодавства України. Саме у такій редакції 

ч. 3 примітки ст. 368 КК України є чинною до сьогодні. 

Запропоновано виокремлювати такі категорії службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище з урахування диференціації законодавцем 

видів таких осіб у різних пунктах: 1) топ-службові особи, які займають особливо 

відповідальне становище (п. 1 ч. 3 примітки ст. 368); 2) інші службові особи, які 

займають особливо відповідальне становище та які уповноважені на виконання 

функцій держави (п. 2 ч. 3 примітки ст. 368); 3) службові особи, які займають 

особливо відповідальне становище та які уповноважені на виконання функцій 

місцевого самоврядування (п. 2 ч. 2 примітки ст. 368). 

З урахуванням того, що у п. 1 ч. 3 примітки ст. 368 КК України вміщено 

вичерпний перелік топ-службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, констатовано, що він розширеному тлумаченню не підлягає, що 
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зумовлює пробільність відповідної частини дефініції вказаного поняття, оскільки 

не дозволяє охопити ним тих службових осіб, які за своїм правовим статусом 

фактично належать до цієї категорії осіб, однак у відповідному переліку 

не передбачені (наприклад, Голова НАЗК та його заступник). 

Бланкетний характер пунктів 2 та 3 ч. 3 примітки ст. 368 КК України 

обумовлює вирішення питання про зворотну дію кримінального закону України 

у часі, з огляду на те, що перелік службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, може коригуватися законодавцем у регулятивному 

законодавстві. 

З огляду на проведений історичний екскурс зроблено висновок про 

доцільність використання як у КК України, так і в антикорупційному 

законодавстві України такого поняття, як неправомірна вигода, а не хабар, 

а також про найбільшу адекватність визначення цього поняття у Законі України 

«Про запобігання корупції» та в КК України. Законодавець обґрунтовано визнав 

самостійними діяннями, що утворюють об‟єктивну сторону активного та 

пасивного підкупів, не лише надання – одержання неправомірної вигоди, а й її 

пропозиція та обіцянка та, відповідно, прийняття пропозиції та обіцянки 

неправомірної вигоди. 

Визначено, що диференціація кримінальної відповідальності службових 

осіб залежно від їх статусу, що проявляється, зокрема, у встановленні більш 

суворої кримінальної відповідальності за вчинення злочинів службовими 

особами, які займають особливо відповідальне становище, має місце у трьох 

випадках. У двох з них службова особа, яка займає особливо відповідальне 

становище, є спеціальним суб‟єктом злочину (ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 382 

КК України), а в одному – особою, стосовно якої вчиняється злочинне діяння (ч. 4 

ст. 369 КК України). В усіх інших випадках службові особи, які займають 

особливо відповідальне становище, підлягають кримінальній відповідальності як 

службові особи (без диференціації їх відповідальності). 

У науковій літературі пропонується розширити перелік тих кримінальних 

правопорушень, в яких їх вчинення службовою особою, яка займає особливо 
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відповідальне становище, слід визначити кваліфікуючою ознакою. Було виявлено 

пропозиції диференціювати кримінальну відповідальність службових осіб, які 

займають особливо відповідальне становище за державну зраду, незаконне 

усиновлення, службову недбалість. Окрім того, науковці також пропонують 

критерії, які вказують на необхідність такої диференціації. 

Проаналізовано норми КК зарубіжних держав, які передбачають 

кримінальну відповідальність службових осіб. Визначено, що у більшості 

проаналізованих кодексах до публічних службових осіб прирівнюються іноземні 

посадові особи (наприклад, КК Чехії, ФРН, Угорщини, Румунії, Молдови, 

Казахстану, Киргизії). Виявлено такі тенденції встановлення кримінальної 

відповідальності за злочини, вчинені службовими особами, які займають 

особливо відповідальне становище, за КК зарубіжних держав: 

1) у більшості з них здійснюється диференціація кримінальної 

відповідальності службових осіб з урахуванням їх правового статусу;  

2) відсутність більш «дрібної» диференціації службових осіб на тих, які 

займають відповідальне та особливо відповідальне становище;  

3) переважна диференціація кримінальної відповідальності з урахуванням 

статусу службової особи за прийняття пропозиції, обіцянки або надання 

неправомірної вигоди (пасивну корупцію, пасивне корумпування) (кодекси 

Угорщини, Грузії, Республіки Молдавія, Республіки Білорусь, Республіки  

Казахстан, Республіки Таджикистан, Республіки Туркменістан, Республіки 

Вірменія, Киргизької Республіки, РФ), або ще й за привласнення неправомірної 

вигоди (КК Латвійської Республіки);  

4) диференціація кримінальної відповідальності з урахуванням правового 

статусу службової особи за давання вигоди або хабара службовій особі 

з особливим правовим статусом має місце у КК ФРН;  

5) формулювання назви на кшталт КК України («службова особа, яка займає 

особливо відповідальне становище») здійснюється у КК Угорщини 

(високопоставлений державний службовець), у КК Латвійської Республіки 

(посадова особа, яка займає відповідальне становище), КК Грузії (особа, яка 
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обіймає державно-політичну посаду), КК Республіки Молдова (особа, яка обіймає 

відповідальну державну посаду), КК Республіки Білорусь, Республіки 

Туркменістан, Киргизької Республіки (особа, яка займає відповідальне 

становище); 

6) формулювання назви службової особи, яка займає особливо 

відповідальне становище, відповідальність якої посилюється, з вказівкою на 

конкретні посади або групи посад: суддя, член Європейського Союзу або 

третейський суддя (КК ФРН), особа, яка обіймає державну посаду Республіки 

Таджикистан або яка є главою місцевого органу державної влади та органів 

місцевого самоврядування (КК Республіки Таджикистан), співробітник 

правоохоронного органу або особа, яка займає відповідальну державну посаду 

у правоохоронному органі чи суддя (КК Республіки Казахстан), суддя 

(КК Республіки Вірменія), особою, яка обіймає державну посаду РФ або державну 

посаду суб'єкта РФ, а також голова органу місцевого самоврядування (КК РФ); 

7) наявність статусу службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище в особи, яка обіймає державну посаду, а й особи, яка очолює місцеву 

владу (КК Республіки Таджикистан, РФ); 

8) наявність дефініцій поняття, службової особи, яка займає відповідальне 

становище та особи, яка обіймає відповідальну державну посаду у КК Республіки 

Білорусь та КК Республіки Молдова (відповідно); 

9) дефініція поняття особи, яка займає відповідальне становище, 

у КК України у вигляді відкритого переліку, в якому перераховуються конкретні 

посади, обіймаючи які службова особа вважається такою, що займає 

відповідальну посаду, а також вказується, що нею також визнаються інші 

посадові особи, посади яких включені до кадрового реєстру Глави держави 

Республіки Білорусь та кадровий реєстр Ради Міністрів цієї держави). Переліки 

таких осіб чітко визначені у підзаконних нормативних актах Президента 

Республіки Білорусь та Ради Міністрів цієї держави; 

10) дефініція поняття «особа, яка обіймає відповідальну державну посаду» 

у КК Республіки Молдова сконструйована більш узагальнено та нею визнається 
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по-перше, особа, порядок призначення або обрання якої регулюється 

Конституцією Республіки Молдова, чи призначення або обрання якої 

здійснюється Парламентом, Президентом Республіки Молдова або Урядом; по-

друге, інша передбачена законом особа, яка займає відповідальну державну 

посаду; по-третє, особа, якій було делеговано повноваження особою, яка займає 

таку посаду; 

11) передбачення у санкціях норм про відповідальність службових осіб, які 

займають особливо відповідальне становище, строкового додаткового покарання 

у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю, за винятком КК Республіки Казахстан, у якому таке додаткове 

покарання призначається пожиттєво. 
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РОЗДІЛ 2  

СЛУЖБОВА ОСОБА, ЯКА ЗАЙМАЄ ОСОБЛИВО ВІДПОВІДАЛЬНЕ 

СТАНОВИЩЕ, ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ ЗА 

КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 

2.1 Службова особа, яка займає особливо відповідальне становище: 

кримінально-правова характеристика 

Кримінально-правова оцінка злочинів, що вчиняють службові особи, які 

займають особливо відповідальне становище, є однією із важливих та, на жаль, 

невирішених проблем становлення України як демократичної та правової 

держави. Часто вчинення цих правопорушень залишається безкарним у зв‟язку із 

певними імунітетами осіб, що їх вчиняють, або внаслідок неможливості 

проведення повного та неупередженого розслідування кримінальних 

правопорушень правоохоронними органами. Крім того, шкода, яка заподіюється 

у результаті вчинення таких правопорушень, полягає не лише у матеріальних 

збитках, а у порушенні законних прав та інтересів людей, виникненні недовіри до 

державних органів, зокрема, до правоохоронних та до суду. 

Службова особа, яка займає особливо відповідальне становище, 

бузсумнівно, є спеціальним суб‟єктом складів кримінальних правопорушень, 

передбачених статтями 368 та 382 КК України. Окрім того, у «парному» складі до 

«пасивного підкупу», передбаченого ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання 

неправомірної вигоди службовій особі» КК України, вчинення цього злочину 

стосовно службової особи, яка займає особливо відповідальне становище, є також 

кваліфікуючою ознакою активного підкупу. З огляду на те, що активний та 

пасивний підкуп становлять нерозривне ціле, що охоплюються поняттям 

необхідної співучасті, підкупу (про це – більш детально у підрозділі 1.2), а також 

на необхідність дотримання єдності термінології, ознаки, притаманні службовій 
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особі, яка займає особливо відповідальне становище, властиві для вказаних вище 

трьох складів кримінальних правопорушень. 

З‟ясування ознак цього спеціального суб‟єкта кримінального 

правопорушення є вкрай важливим під час кримінально-правової кваліфікації. Як 

слушно вказує В.І. Терентьєв, суб‟єкт злочину є початковою ланкою кримінальної 

відповідальності і своїми ознаками (або їх відсутністю) визначає характер 

відповідальності. Тому в процесі криміналізації і реалізації кримінальної 

відповідальності ознаки суб‟єкта злочину виступають підставою для 

диференціації кримінальної відповідальності як основного напряму реалізації 

сучасної кримінальної політики [189, с. 58]. 

Відзначаємо, що проблема виокремлення спеціальних ознак службової 

особи, яка займає особливо відповідальне становище є певним чином 

недослідженою у теорії кримінального права України попри наявність достатньо 

значної кількості наукової літератури, присвяченої проблематиці визначення 

поняття та встановлення ознак службових осіб загалом. При цьому 

характеристика ознак службової особи, яка займає особливо відповідальне 

становище ґрунтується на розробленій у теорії кримінального права України та 

визначеній у законі України про кримінальну відповідальність концепції 

спеціального суб‟єкта складу кримінального правопорушення. 

Попри наявність певних доробок у царині визначення спеціальних ознак 

такого суб‟єкта складів кримінальних правопорушень, як особи, які займають 

особливо відповідальне становище, варто відзначити, що на сьогодні залишається 

багато невирішених теоретичних питань стосовно окремих особливостей вказаних 

осіб як спеціальних суб‟єктів кримінального правопорушення [58, с. 334; 57; 54].  

Як зазначалося вище, службова особа, яка займає особливо відповідальне 

становище, - це спеціальний суб‟єкт складів злочинів. А тому йому притаманні 

ознаки, що характерні для спеціального суб‟єкта загалом. Нагадаємо, що у теорії 

кримінального права України, а також у КК України виокремлюється загальний 

та спеціальний суб‟єкт кримінального правопорушення. Так, ознаки загального 

суб‟єкта виписані у ч. 1 ст. 18, а спеціальні – у ч. 2 цієї статті. 
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Ураховуючи формулювання загального суб‟єкта кримінального 

правопорушення у ч. 1 ст. 18 КК України, в якій передбачено таку сукупність 

ознак, що є обов‟язковими для визначення того, чи може особа притягатися до 

кримінальної відповідальності за вчинене, а саме 1) особа є фізичною; 2) особа 

має бути осудною; 3) особа досягнула віку, встановленого у КК України. 

Відсутність хоча б однієї із зазначених ознак унеможливлює визнання особи, яка 

вчинила протиправне діяння, суб‟єктом кримінального правопорушення.  

Одночасно з загальним суб‟єктом законодавець виокремлює і спеціального 

суб‟єкта кримінального правопорушення. Згідно з ч. 2 ст. 18 КК України 

спеціальним суб‟єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, 

що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, 

кримінальне правопорушення, суб‟єктом якого може бути лише певна особа.  

У теорії кримінального права України пропонуються різні визначення 

поняття спеціального суб‟єкта кримінального правопорушення. Так, на думку 

В. В. Устименка, це особа, яка характеризується одночасно з осудністю і віком, 

з якого настає кримінальної відповідальності й іншою (-ими) додатковою (-ими) 

юридичною (-ими) ознакою (ознаками), що передбачена (передбачені) 

у кримінальному законі чи прямо випливає (-ють) з нього та обмежує (-ють) коло 

осіб, які можуть нести відповідальність за цим законом [211, с. 23]. З погляду 

В. І. Терентьєва, спеціальним суб‟єктом злочину є особа, якій властиві одночасно 

з загальними ознаками суб‟єкта, додаткові ознаки, які передбачені Особливою 

частиною КК України і які є обов‟язковими для відповідного конкретного складу 

злочину [189, с. 111–112]. Схоже визначення пропонує А. С. Осадча, яка вказує, 

що спеціальний суб‟єкт – це «осудна фізична особа, що досягла віку кримінальної 

відповідальності за даний злочин і наділена однією чи кількома додатковою                 

(-ими) юридичною (-ими) ознакою (ознаками), що передбачена (передбачені) 

у кримінальному законі, або прямо витікає (витікають) із його змісту та (обмежує) 

обмежують коло осіб, які можуть нести відповідальність за цей злочин» [122, 

с. 21]. Розгорнуте та детальне визначення поняття «спеціальний суб‟єкта 

злочину» пропонує Т. Ю. Тарасевич, на думку якої ним є «фізична осудна особа, 
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яка на момент вчинення злочину досягнула віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність, має одну або декілька ознак, що передбачені у диспозиції статті 

Особливої частини КК та (або) випливають з інших ознак складу злочину чи з 

санкції кримінально-правової норми, на підставі чого вона може бути притягнута 

до кримінальної відповідальності за конкретною статтею Особливої частини КК, в 

якій такі ознаки передбачені чи закладені законодавцем» [188, с. 129]. 

Таким чином, і в теорії кримінального права України, і в кримінальному 

законі України відзначається, що спеціальний суб‟єкт кримінального 

правопорушення повинен характеризуватися, окрім ознак загального суб‟єкта, 

передбаченими у ч. 1 ст. 18 КК, однією чи кількома додатковими ознаками. 

Вказане притаманне і для службової особи, яка займає особливо відповідальне 

становище. 

З викладеного вбачається, що такий спеціальний суб‟єкт кримінального 

правопорушення, крім основних, має одну або декілька додаткових ознак. Ці 

ознаки впливають на диференціацію кримінальну відповідальність, вид і розмір 

покарання, що призначається судом, та можливість застосування інших норм 

заходів кримінально-правового характеру [60, с. 253].  

«Службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, властива 

низка характерних ознак, що не лише вказують на відмінність її від загального 

суб‟єкта, а й виокремлюють  особливості цього різновиду спеціального суб‟єкта 

злочину порівняно з іншими. Ці ознаки стосуються функцій та обов‟язків, що 

виконує службова особа, а також її зв‟язку із підприємствами, установами, 

організаціями, від імені яких вона заразом діє» [55, с. 111]. 

Службова особа, яка займає особливо відповідальне становище – це один із 

видів службових осіб, ознаки якого виписані у ч. 3 ст. 18 та у ч. 1 примітки ст. 364 

КК України. У теорії кримінального права ознаки службової особи достатньо 

повно описані та розкриті у теорії кримінального права України. Так, відповідні 

питання на монографічному рівні досліджувалися Р. Л. Максимовичем [96]. 

Окрім того, питання ознак та видів службових осіб у кримінальному праві 

України була предметом дослідження П. П. Андрушка та А. А. Стрижевської [3], 
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Г. М. Анісімова [4], В. Я. Громка [25], А.С. Осадчої [123], Т. Слуцької [185] та 

інших науковців, які приділяли увагу у своїх працях проблемі кримінальної 

відповідальності службової особи за вчинення того чи іншого кримінального 

правопорушення. При цьому, якщо йдеться про встановлення ознак поняття 

«службова особа» у статтях 368 та 369 КК України, то для цього 

використовується визначення відповідного поняття, передбачене у ч. 1 примітки 

ст. 364 цього Кодексу, а у ст. 382 КК України – у ч. 3 ст. 18 цього Кодексу. 

Вказане зумовлено тим, що у ч. 1 примітки ст. 364 КК України вказано, що 

автентичне тлумачення поняття «службова особа», що міститься у цій частині, 

поширюється виключно на статті 364, 368, 368-5, 369 КК України.  

Здійснюючи встановлення змісту поняття «службова особа, яка займає 

особливо відповідальне становище», слід визначити, насамперед, що особа, яка 

запропонувала, пообіцяла чи надала неправомірну вигоду або особа, яка прийняла 

пропозицію, обіцянку або одержала таку вигоду, власне є службовою особою, 

характеризується ознаками, визначеними у ч. 1 примітки ст. 364 чи ч. 3 ст. 18 

КК України. Якщо буде констатовано, що особа не має спеціальних ознак 

службової особи, то визначати, чи займає вона особливо відповідальне становище 

– не потрібно. Лише тоді, коли буде визначено, що особа є службовою, 

характеризується всіма необхідними ознаками, визначеними у ч. 1 примітки 

ст. 364 чи у ч. 3 ст. 18 КК України, можна переходити до другого етапу  

– визначати, чи займає вона особливо відповідальне становище. 

Таким чином, резюмуємо, що службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище як спеціальний суб‟єкт кримінальних правопорушень, 

характеризується спеціальними ознаками двох рівнів, а саме первинними 

ознаками службової особи (ч. 3 ст. 18 або ч. 1 примітки ст. 364 КК України) та 

вторинними, що визначають її особливо відповідальний статус. 

Перелік додаткових ознак спеціального суб‟єкта кримінального 

правопорушення є достатньо великий, а тому вони поділяються науковцями на 

групи з урахуванням різних критеріїв, одним з яких є соціальний стан особи. 

Такий стан має низку факторів, що визначають соціально-економічні, соціально-
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демографічні та інші ознаки особи, яка вчинила злочин, зокрема професію та 

особливі професійні якості, службові та/або функціональні обов‟язки тощо. 

Останнім часом особливої суспільної небезпечності набуває професійна 

злочинність, що підвищує актуальність питань, пов‟язаних з особливостями 

кримінальної відповідальності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, 

пов‟язані з їхніми професійною належністю та діяльністю, навичками, вміннями 

тощо. Досліджуючи цей комплекс проблем, передусім важливо з‟ясувати, як 

ознака професійної належності спеціального суб‟єкта кримінального 

правопорушення впливає на його кримінальну відповідальність, а отже, й міру 

покарання [115, с. 117–118]. Суб‟єкт кримінального правопорушення при 

вчиненні кримінально караного діяння є ключовою фігурою, тому що саме він 

вчиняє діяння, необхідні для досягнення злочинного результату. Саме тому 

проблема визначення суб‟єкта кримінального правопорушення в кримінальному 

праві є однією з основних. Це обумовлено тим, що суб‟єкт кримінального 

правопорушення є одним із чотирьох обов‟язкових елементів складу 

кримінального правопорушення. Отже, за відсутності хоча б одного з них буде 

відсутній і сам склад кримінального правопорушення [91, с. 105]. 

А. С. Осадча, характеризуючи функції ознак спеціального суб‟єкта 

кримінального правопорушення, відзначає, що стосовно службової особи, яка 

займає особливо відповідальне становище, така функція полягає, насамперед, 

у диференціації кримінальної відповідальності [122, с. 91].  

Ця дослідниця наділяє кваліфікуючу ознаку «службова особа, яка займає 

особливо відповідальне становище», різноманітними функціями, притаманними 

складу кримінального правопорушення. Насамперед, йдеться про 

криміноутворюючу функцію, оскільки «ознака спеціального суб'єкта може 

передбачатись у кваліфікованому (особливо кваліфікованому) або 

привелійованому складах злочину як обтяжуюча чи пом'якшуюча обставина... 

завдяки різноманітним засобам законодавчої техніки, які спрямовані на 

закріплення в законі ознак спеціального суб'єкта злочину, відбувається 
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спеціалізація кримінальної відповідальності і створюються прості або 

кваліфіковані (привілейовані) склади злочинів» [122, с. 91].  

З урахуванням диференціюючої функції авторка цілком слушно 

виокремлює так званих «звичайних» службових осіб, з одного боку, та службових 

осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Ця вчена 

зазначає, що «за рахунок ознак спеціального суб‟єкта, а зокрема його соціального 

статусу змінюється суспільна небезпечність злочину, а отже і його категорія», 

а «на диференціацію відповідальності службових осіб як спеціальних суб‟єктів 

впливає не тільки їх службовий статус, але й соціальне значення цього статусу, 

що законодавець і підкреслює. З урахуванням цього, навіть всередині такого виду 

спеціального суб‟єкту як службова особа законодавець проводить більш дробну 

диференціацію кримінальної відповідальності» [122, с. 103–104].  

У теорії кримінального права України вкрай рідко характеризуються ті 

чинники, які вливають на виокремлення з-поміж інших службових осіб тих, хто 

займає особливо відповідальне становище. Окрім того, відсутні наукові 

напрацювання стосовно виокремлення з категорії службових осіб як осіб, які 

займають відповідальне становище, так і осіб, які займають особливо 

відповідальне становище.  

Зокрема, на думку Д. Г. Михайленка, підвищення відповідальності 

службовців, які займають особливо відповідальне становище зумовлене тим, що 

такі особи мають більший порівняно з іншими службовими особами об'єм 

повноважень, приймають рішення з більш важливих питань, відтак можуть 

в результаті своєї діяльності заподіяти більшу шкоду об'єкту кримінально-

правової охорони [106, с. 107]. У своїй більш пізній науковій праці, монографії, 

Д. Г. Михайленко відзначає, що «найбільш поглиблений правовий режим протидії 

корупції, відповідно до Закону, встановлюється до такого різновиду корупції 

в публічному секторі управління, як корупція у вищих ешелонах влади (така назва 

поширена в кримінологічній літературі, проте щодо проблеми, яка розкривається 

використовується досить умовно). Це виражається в тому, що до 1) службових 

осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, 



87 

і 2) суб‟єктів декларування, які займають посади, пов‟язані з високим рівнем 

корупційних ризиків, тобто до найвищих в Україні осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються всі 

передбачені Законом антикорупційні інструменти й деякі із цих інструментів 

уведені щодо зазначених суб‟єктів раніше, ніж щодо інших. Щодо службових 

осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, раніше 

введені норми про декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 КК) та про 

незаконне збагачення (ст. 368-2 КК)» [105, с. 92]. 

О. П. Денега, досліджуючи проблему незаконного збагачення (у редакції, 

передбаченій у ст. 368-2 КК України), пише про те, що «суб‟єктів незаконного 

збагачення в залежності від ступеня відповідальності службового чи посадового 

становища можна поділити на осіб, що уповноважені на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування та не займають відповідального чи 

особливо відповідального становища, службових осіб, які посідають 

відповідальне становище та службових осіб, що займають особливо відповідальне 

становище. При цьому, коли йдеться про службових осіб, що займають 

відповідальне та особливо відповідальне становище, то у даному випадку таке 

становище детермінується займаною посадою / статусом». Далі цей науковець 

резюмує, що виокремлення службових осіб, які займають відповідальне або 

особливо відповідальне становище визначається «важливісті професійної 

діяльності усіх осіб, які працюють на державній службі чи в інших службах, що є 

публічними» [27, с. 147–148, 152]. 

На думку М. О. Букач, «ознаками суб‟єкта злочину, які підвищують ступінь 

його суспільної небезпечності, є службове становище особи. Підвищений ступінь 

суспільної небезпечності невиконання судового рішення службовою особою  

…  обумовлено тим, що без гарантування його виконання всіма особами, від яких 

воно залежить, неможливо забезпечити його обов‟язковість. Тому, будь-яке 

судове рішення стосується не лише учасників суспільних відносин, які 

регулюються судом, а й тих службових осіб, на яких покладено його виконання 

[12, с. 50]. 
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Таким чином, науковці, які хоча б у загальних рисах характеризують 

чинники, що впливають на виокремлення службової особи, яка займає особливо 

відповідальне становище, як кваліфікуючої ознаки ряду складів кримінальних 

правопорушень, відносять до них обсяг повноважень; займану посаду / статус; 

важливість професійної діяльності; можливість спричинення такими особами 

більшої шкоди об'єкту кримінально-правової охорони.  

Справедливим вбачається твердження О. П. Денеги, який відзначає, що 

підвищений ступінь суспільної небезпеки кримінальних правопорушень, 

вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, 

обумовлюється важливістю професійної діяльності усіх осіб, які працюють на 

державній службі чи в інших службах, що є публічними [27, с. 152]. Насправді, 

впливає на підвищений ступінь суспільної небезпеки кримінальних 

правопорушень, вчинених такими особами, не стільки їх індивідуальний 

посадовий статус, скільки узагальнене значення того становища, яке займають 

відповідні службові особи. 

Отож, варто відзначити, що службові особи, які займають особливо 

відповідальне становище, характеризуються тим, що здійснюють професійну 

діяльність. Структурними елементами професійної діяльності науковці називають 

такі: масовість; служіння, яке полягає у тому, що особи, які здійснюють 

професійну діяльність знаходяться у громадян, суспільства та держави на службі, 

створюють своєю працею цілковито необхідні умови для розвитку соціальної 

сфери, економіки, правового поля та укріплення держави у цілому; особлива 

відповідальність; наявність великих очікувань, що пов‟язані з професійною 

діяльністю та досить високими вимогами до неї; престижність; інтелектуальність; 

проблемність мислення особи [216, с. 128–129]. А. Е. Жалінський виокремлює 

таку структуру професійної діяльності: суб‟єкти (професіонали); здійснення своїх 

обов‟язків; статус професіоналів; нормативно-ціннісна основа діяльності [34, 

с. 27, 44, 57–61, 114–119].  

Серцевиною професійної діяльності є правовий статус професіонала 

(у нашому випадку – особи, яка займає особливо відповідальне становище). 
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На думку Н. Левківської, загальне поняття статусу можна охарактеризувати як 

становище індивіда щодо інших осіб або груп у соціальній системі, яке 

виражається у певних відносинах, стосунках. Взаємозв‟язки суспільства й особи, 

громадянина і держави, індивіда і колективу є взаємозалежними. Вони 

відображають їхні інтереси й проблеми, підвищують їхню взаємну 

відповідальність. Складні стосунки індивідуумів між собою у процесі 

життєдіяльності, важливі взаємозв‟язки між особою та державою закріплюються 

останньою у встановленому порядку у формі прав, свобод та обов‟язків. У своїй 

єдності такі права, свободи та обов'язки складають правовий статус [93, с. 218].  

У теорії права у поняття «правовий статус» людини включаються 

різноманітні елементи, як-от сукупність (система) прав та обов„язків особи [187, 

с. 488], юридичні і природні права та обов„язки [68, с. 367], юридичні права і 

свободи [68, с. 168–169], свободи особи [68, с. 168–169; 182, с. 409], її законні 

інтереси [68, с. 168–169], юридичну відповідальність [116, с. 241; 187 с. 409].  

У теорії держави і права прийнято вважати, що правовий статус людини 

ґрунтується на сучасному вченні про свободу, в основі якого лежать ціннісні ідеї: 

1) усі люди вільні від народження, і ніхто не має права відчужувати їх природні 

права. Забезпечення реалізації, охорони і захисту цих прав – головний обов‟язок 

держави; 2) свобода особи полягає у можливості робити все, що не завдає шкоди 

іншій особі; 3) межі свободи можуть бути визначені законом, який відповідає 

праву (природженим правам людини), а право є мірою свободи, достатньою для 

повного самовираження людини; 4) обмеження прав можливе винятково з метою 

сприяння досягненню загального добробуту в демократичному суспільстві та 

перешкоджання усяким спробам особи використовувати надану їй свободу на 

шкоду суспільству, державі, співгромадянам. Суспільство, забезпечуючи свободу 

особи, не може допускати анархії, беззаконня, обмеження прав і законних 

інтересів інших громадян, свавілля держави. Ці ідеї є витоками і осердям 

принципу верховенства права [182, с. 378].  

Н. Левківська слушно вказує на те, що правовий статус в науці 

характеризується як самостійна юридична категорія, що має універсальний 
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характер, оскільки поширюється на всіх суб‟єктів; забезпечує системність прав, 

свобод та обов‟язків; правовий статус особи відображає індивідуальні особливості 

людини та її реальне становище у системі суспільних відносин. Правовий статус 

особи відображає особливості соціальної структури суспільства, рівень демократії 

та стан законності. Він є засобом нормативного закріплення основних принципів 

взаємодії особи та держави. В юридичній літературі існує кілька підходів до 

визначення змісту категорії «правовий статус особи» та його структури. 

Найпоширенішим є визначення правового статусу особи як системи законодавчо 

встановлених та гарантованих державою прав, свобод, законних інтересів і 

обов'язків особи. Такий підхід є логічним, оскільки всі люди вільні від 

народження, і ніхто не має права відчужувати їх природні права. Основні 

невідчужувані права людини визначені в Загальній декларації прав людини ООН 

і, як правило, закріплені в конституціях демократичних держав. Забезпечення і 

охорона цих прав є головним обов‟язком держави. Свобода особи полягає 

у можливості робити все, що не завдає шкоди іншій особі. Межі свободи можуть 

визначатися законом, який відповідає праву, а право є мірою свободи. У правах та 

обов‟язках зафіксовані певні стандарти поведінки, що визнаються державою як 

корисні та обов‟язкові для всіх, а також розкриваються основні принципи 

взаємовідносин держави і особи. Обмеження прав є можливим виключно з метою 

сприяння досягненню загального добробуту в демократичному суспільстві. 

Виконання обов‟язку є юридичною та моральною основою реалізації права 

людини вимагати від інших суб‟єктів і держави гарантування належних їй прав 

[93, с. 219].  

Ця дослідниця, визначаючи правовий статус як «систему закріплених 

у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов‟язків, 

відповідно до яких індивід як суб‟єкт права (такий, що має правосуб‟єктність) 

координує свою поведінку в суспільстві», вказує на те, що науковці зазвичай 

розрізняють загальний, спеціальний та індивідуальний статуси особи, які 

перебувають у постійній взаємодії та є неподільними [93, с. 220].. 



91 

Вочевидь, службові особи, які займають особливо відповідальне становище, 

мають не загальний, а спеціальний статус, що обумовлено важливістю їх 

професійної діяльності у суспільстві, який ґрунтується на публічно-правовій 

природі діяльності таких осіб. Кожна конкретна службова особа, у тому числі й 

службова особа, яка займає особливо відповідальне становище, характеризується 

й індивідуальним правовим статусом, який однак для відображення 

диференціюючої функції кваліфікуючої ознаки має похідне значення.  

Тим не менше під час кримінально-правової кваліфікації важливим власне є 

індивідуальний правовий статус службової особи, яка займає особливо 

відповідальне становище. Про це вказують і науковці у своїх працях. Так, на 

думку К.В. Юсубова, «ознакою службової особи як суб„єкта злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 382 КК, є встановлення кола його службових обов„язків, 

з яких має випливати, що до компетенції саме цієї службової особи, а не інших 

службових осіб юридичної особи, входить вчинення дій, спрямованих на 

виконання судового рішення» [228, с. 152]. Г. І. Богонюк, здійснюючи 

кримінально-правову оцінку невиконання судового рішення, вчиненого 

службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне 

становище, доходить висновку, що щоразу необхідно вивчати нормативно-

правові акти, що регулюють певну діяльність із метою визначення категорії 

посади такої службової особи [10, с. 107]. 

Отже, доходимо висновку, що службові особи, які займають особливо 

відповідальне становище, мають спеціальний (нормативний) та індивідуальний 

(конкретний) правовий статус службових осіб. які займають особливо 

відповідальне становище. Спеціальний (нормативний) правовий статус, який 

у цілому властивий певній категорії службових осіб, закріплено у нормативно-

правових актах, та враховується як при диференціації кримінальної 

відповідальності за кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами, 

так і під час кваліфікації їх протиправної поведінки, а індивідуальний 

(конкретний) правовий статус підлягає встановленню під час кваліфікації 

вчиненого посягання службовою особою, що передбачає визначення конкретних 
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повноважень службової особи, що передбачені як у нормативно-правових, так і 

локальних актах. 

О. В. Сергієнко, характеризуючи публічно-владний статус посадових осіб 

місцевого самоврядування, виокремлює в його структурі такі елементи: 

«а) юридичні норми, що його встановлюють; б) правові принципи цього статусу; 

в) підстави, порядок набуття та припинення статусу; г) правосуб‟єктність; 

д) компетенція; е) обмеження, пов‟язані з даним статусом; 

є) внутрішньоорганізаційні відносини посадових осіб у межах органу місцевого 

самоврядування та зовнішні відносини, що мають публічний характер; 

ж) відповідальність; з) гарантії, встановлені законодавством для цих посадових 

осіб» [178, с. 181]. Звісно, далеко не зі всім можна погодитися. Проте у більшості 

своїй точка зору цієї дослідниці вказує на ті ключові параметри, які обумовлюють 

визнання службової особи як таку, що займає особливо відповідальне становище 

та включення її до переліку таких осіб у чинному КК України. 

Як ми вже зазначали раніше, важливим рівнем правового статусу такої 

службової особи є нормативний, у площині якого відбувається закріплення її 

правового статусу. Професійна діяльність, правовий статус всіх без винятку осіб, 

яких законодавець відносить до службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, закріплюється у нормативно-правових актах. 

Здебільшого це – Конституція України та Закони України. Хоча не виключається 

конкретизація цього статусу у відповідних положеннях, що регулюють діяльність 

того органу, в якому службова особа обіймає певну посаду. Про це йтиметься 

у підрозділі 2.4 дисертації. 

Варто зауважити, що особливо відповідальне становище службової особи 

обумовлене, насамперед, правовим статусом того органу, в якому вона обіймає 

відповідну посаду, здійснюючи відповідний обсяг прав та обов‟язків. Наприклад, 

правовий статус Прем‟єр-міністра України, членів КМУ закріплено як 

у Конституції України [73], так і в Законі України від 27 лютого 2014 року № 794-

VII «Про Кабінет Міністрів України» [154]. У цих актах законодавства вказується 

як на правовий статус КМУ у цілому, так і на коло повноважень Прем‟єр-міністра 
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України, членів КМУ, які свідчать про те, що такі особи займають особливо 

відповідальне становище у державі. Згідно зі ст. 116 Конституції України, КМУ 

забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення 

внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів 

України, актів Президента України; вживає заходів щодо забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина; забезпечує проведення фінансової, цінової, 

інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості 

населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, 

екологічної безпеки і природокористування тощо [73].  

Ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» визначає 

повноваження КМУ у сферах економіки, фінансів, трудових відносин, зайнятості 

населення, трудової міграції, оплати та охорони праці, соціальної політики, 

охорони здоров‟я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони 

навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина, зовнішньої політики, національної безпеки та обороноздатності, 

вдосконалення державного управління та державної служби тощо. Повноваження 

Прем‟єр-Міністра України, Перший віце-прем‟єр-міністр України, віце-прем‟єр-

міністри України, Міністра України – члена КМУ регламентовано у статтях 42–44 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України». Їхній перелік свідчить про те, 

що повноваження кожного з перерахованих осіб характеризуються їхньою 

значущістю у межах держави, їх наявність дозволяє будь-якому члену КМУ 

впливати на порядок суспільних відносин у державі [154]. 

Те саме можна сказати і про інші категорії службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище. При цьому не має значення, що повноваження 

службової особи поширюються на певну адміністративно-територіальну одиницю 

(як-то у голови обласної ради, міського голови) або на певний адміністративний 

чи інший орган, як-то у керівника апарату КСУ. Це применшує їхнього значення 

для вирішення питань місцевого чи колегіального значення, а їхній вплив на 
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порядок суспільних відносин є досить значним з тим, щоб належати до службових 

осіб, які займають особливо відповідальне становище. 

Таким чином, виокремлення законодавцем такої кваліфікуючої ознаки ряду 

складів кримінальних правопорушень обумовлено правовим статусом того 

органу, в якому службова особа обіймає відповідну посаду, а також колом її 

повноважень, які поширюються на певний орган, адміністративно-

територіальну одиницю чи на державу у цілому. 

Належність службовій особі особливо відповідального становища вказує і 

спеціальний порядок її призначення (обрання) на певну посаду. Так, наприклад, 

згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» керівництво діяльністю НАБУ здійснює його Директор, який 

призначається на посаду та звільняється з посади КМ України в порядку, 

визначеному цим Законом. Порядок же конкурсного відбору Директора НАБУ 

передбачений у ст. 7 цього Закону [155]. Згідно з Законом Україну «Про державну 

службу» державні службовці категорії «А» призначаються на посаду за 

результатом конкурсу суб‟єктом призначення, визначеним Конституцією та 

законами України, у порядку, передбаченому Конституцією України, цим та 

іншими законами України (ч. 2 ст. 31) [147]. Таким чином, спеціальний порядок 

обрання / призначення керівників того чи іншого органу свідчить про особливий 

статус самого органу у державі, а отже вказує на те, що керівники таких органів 

належать до службових осіб, які займають особливо відповідальне становище. На 

нашу думку, у процесі відбору тих органів, обіймаючи посаду в яких службова 

особа наділяється особливо відповідальним статусом, слід запозичити підхід, що 

на сьогодні має місце у КК Молдови. Як зазначалося у підрозділі 1.3, до 

аналогічної категорії службових осіб у ньому віднесено, насамперед, тих осіб, 

порядок призначення яких регулюється Конституцією Молдови або призначення 

чи обрання якої здійснюється Парламентом, Президентом Молдови чи Урядом. 

Для уникнення пробільності вичерпного переліку службових осіб. які займають 

особливо відповідальне становище, яка неминуче матиме місце з плином часу, з 

коригуванням категорій посад, які можуть зумовлювати виникнення в службової 
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особи особливо відповідального становища, яку ми можемо спостерігати 

сьогодні, вважаємо за доцільне використати такий підхід у процесі вдосконалення 

КК України. 

Про вказану обставину свідчить і строковість здійснення таких повноважень 

службовою особою. Наприклад, згідно з ч. 3 ст. 10 Закону України «Про 

Державне бюро розслідувань» Директор ДБР призначається строком на 5 років. 

Одна і та сама особа не може обіймати одну і ту саму посаду або іншу із 

зазначених більше двох строків підряд [146]. Як передбачено у ч. 9 ст. 3 

Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, 

затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року 

№ 1063/2011, Голова Комісії та члени Комісії призначаються на посади та 

звільняються з посад Президентом України шляхом видання відповідного указу. 

Термін повноважень Голови та членів НКЦПФР становить 6 років. Одна й та ж 

особа не може бути Головою або членом Комісії більше двох термінів підряд 

[132]. 

У такий спосіб суб‟єкт призначення, регулюючи строковість 

обрання/призначення на посаду службової особи, яка займає особливо 

відповідальне становище, намагається контролювати її діяльність та виступає 

своєрідним «запобіжником» корупційних ризиків за такою посадою.  

Отже, порядок обрання / призначення службової особи на посаду, а також 

строковість перебування на цій посаді вказує на те, що ця службова особа є 

такою, що займає особливо відповідальне становище. 

Ще однією особливістю службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, є приналежність їх посад до сфери публічного права. 

Адже, як відомо, у чинному КК України міститься завуальований поділ 

службових осіб на службових осіб публічного права та приватного права. Проте 

на сьогодні відсутнє усталене визначення поняття юридичної особи публічного 

права. Окрім того, окремі службові особи не здійснюють свою діяльність 

в юридичній особі, а виконують інші функції. Йдеться, наприклад, про 

Президента України, народних депутатів України. З огляду на викладене доцільно 
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вести мову про публічну службову особу, до якої власне й належить службова 

особа, яка займає особливо відповідальне становище. Ми повністю підтримуємо 

ідею авторів проєкту КК України, які запропонували виокремлювати з-поміж усіх 

видів службових осіб публічних службових осіб як суб‟єктів кримінальних 

правопорушень та визначили його ознаки у п. 56 ст. 1.3.1. «Значення термінів 

Кримінального кодексу» [168]. 

Звертаємо увагу і на те, що до службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище зазвичай належать виключно керівники відповідних 

органів та (або) їх заступники, а також окремі особи, які є представниками влади, 

та представляють інтереси держави або частини населення України (наприклад, 

Президент України, народні депутати України). Наприклад, до службових осіб, 

які займають особливо відповідальне становище належать Голова НБУ, його 

перший заступник та заступники. Так, згідно з ч. 1 ст. 20 Закону України «Про 

Національний банк України» Голова НБУ має шістьох заступників, у тому числі 

одного першого заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад 

Радою НБУ за поданням Голови НБУ, а очолює НБУ Голова НБУ [156].  

Водночас у переліку тих осіб, що міститься у ч. 1 примітки ст. 368 

КК України має місце неоднаковий підхід стосовно того, чи належать заступники 

керівника відповідного органу до службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище. Так, до таких осіб віднесено Голову та члена 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, тоді як 

службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, є лише Голова 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України, тоді як відповідно до 

п. 9 Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, 

затвердженого постановою КМУ від 13 серпня 2014 р. № 341, Держкомтелерадіо 

очолює Голова, який призначається на посаду за поданням Прем‟єр-міністра 

України та звільняється з посади ВРУ. Голова має двох заступників, у тому числі 

першого, які призначаються на посади та звільняються з посад КМУ за поданням 

Прем‟єр-міністра України [129].  
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Або службовими особами, які займають особливо відповідальне становище 

названо Директора НАБУ, Директора БЕБ, Директора ДБР, тоді як у межах 

прокуратури такою службовою особою визнано не лише Генерального прокурора, 

а й його перших заступників та заступників. Адже правовий статус заступників 

керівників вказаних вище правоохоронних органів – практично ідентичний.  

Так, згідно зі ст. 8 Закону України «Про прокуратуру» Офіс Генерального 

прокурора очолює Генеральний прокурор, який має двох перших заступників та 

заступників, а також заступника Генерального прокурора – керівника САП. 

Функціональні обов‟язки цих заступників визначає Генеральний прокурор. У разі 

відсутності Генерального прокурора його повноваження здійснює перший 

заступник Генерального прокурора, а в разі відсутності першого заступника  

– один із заступників Генерального прокурора [160]. 

Як передбачено у ч. 1 ст. 10 Закону України «Про Державне бюро 

розслідувань», керівництво діяльністю ДБР здійснює його Директор, який має 

першого заступника та двох заступників. У разі відсутності Директора ДБР його 

повноваження здійснює перший заступник Директора ДБР, а в разі його 

відсутності – один із заступників Директора ДБР згідно із розподілом обов‟язків. 

Як передбачено у ч. 4 ст. 12 вказаного Закону, у разі звільнення Директора ДБР 

з посади, його смерті або відсутності відомостей про місце його перебування 

повноваження Директора ДБР протягом 60 днів виконує його перший заступник, 

а в подальшому – почергово кожний із заступників і знову перший заступник з 

ротацією кожні 60 днів до того часу, доки не буде призначено нового Директора 

ДБР у порядку, передбаченому цим Законом. Строк виконання повноважень 

розпочинається відповідно з дня, наступного за днем звільнення Директора ДБР, 

або з дня, наступного за днем його смерті, або з дня, наступного за останнім днем, 

коли місце перебування Директора ДБР було відомо. Призначення заступників 

Директора ДБР – строкове. Так, відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про 

Державне бюро розслідувань», Директор ДБР, перший заступник Директора ДБР і 

заступники Директора ДБР призначаються строком на 5 років. Одна і та сама 
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особа не може обіймати одну і ту саму посаду або іншу із зазначених більше двох 

строків підряд [146]. 

Таким чином, як вбачається, до службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, повинні належати не лише керівники ДБР, НАБУ, БЕБ, 

а й їхні перші заступники та заступники з огляду на схожість місії відповідних 

органів та функціональних повноважень заступників керівників вказаних органів. 

Звернемо увагу ще на такий аспект. Як зазначалося вище, службовими 

особами, які займають особливо відповідальне становище, у примітці ст. 368 

КК України названо Генерального прокурора, його перших заступників та 

заступників. Згідно зі ст. 8 Закону України «Про прокуратуру» одним із 

заступників Генерального прокурора заступника Генерального прокурора  

– керівника САП [160]. САП згідно з ч. 5 ст. 8 цього Закону має статус 

самостійного структурного підрозділу [160]. Як зазначає Є. В. Вандін, 

«функціонування САП є особливим видом правоохоронної діяльності із протидії 

корупції в органах державної влади, місцевого самоврядування, з боку посадових 

осіб цих органів» [16, с. 8]. Тобто, САП як один з органів, який реалізовує 

антикорупційну політику держави, займає особливе місце в ієрархії усіх 

правоохоронних органів та є відносно незалежним підрозділом у системі Офісу 

Генерального прокурора. Тим не менше, на нашу думку, законодавець під час 

формулювання переліку службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, вказану обставину не врахував. Адже згідно з ч. 5 ст. 8 Закону 

України «Про прокуратуру» керівник САП має першого заступника та заступника 

[160]. Вони також мають той значний обсяг повноважень, які дозволяють 

приймати важливі рішення, а отже впливати на ті чи інші суспільні відносини. 

Ураховуючи викладене, вважаємо, що перший заступник та заступники керівника 

САП повинні належати до переліку службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище. 

Ураховуючи викладене, вважаємо, що вчинення злочину службовою 

особою, яка займає особливо відповідальне становище, як кваліфікуюча ознака 

складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 368, 369 та 382 



99 

КК України, з огляду на обсяг повноважень такої особи, визначений, насамперед, 

на нормативному рівні, правовий статус самого органу або характер статусу самої 

особи (наприклад, Президент України), на порядок обрання / призначення 

службової особи на посаду, а також строковість перебування на цій посаді, 

повинно враховуватися законодавцем для диференціації кримінальної 

відповідальності за вчинене. Тобто, вчинення кримінального правопорушення 

службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, виконує, 

насамперед, диференціюючу функцію у кримінальному праві. Вказана обставина 

відповідає таким критеріям до кваліфікуючих ознак, що наводилися у теорії 

кримінального права, а саме істотний вплив на ступінь суспільної небезпеки 

діяння [94, с. 257; 98, с. 102; 111, с. 315], характеристика кримінального 

правопорушення та особи правопорушника [94, с. 259], зв'язок з часовими 

рамками посягання [87, с. 185], відносна поширеність [94, с. 263], можлива 

поширеність [87, с. 182], відносна поширеність, яка включає як фактичну, так і 

можливу поширеність відповідної обставини [98, с. 108], можливість 

формулювання обставини у достатньо абстрактній формі [94, с. 272]. 

Вказаними ознаками характеризується, на нашу думку, така обставина, як 

вчинення злочинів службовою особою, яка займає особливо відповідальне 

становище. Той факт, що вчинення кримінальних правопорушень такими особами 

зустрічається вкрай рідко, не може слугувати фактором, який би унеможливив 

виокремлення цієї обставини як такої, що диференціює кримінальну 

відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень.  

Як зазначає Р. Г. Григор‟єв, який здійснив кримінологічну характеристику 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою та заходи запобігання їм в Україні, «за результатами узагальнення 250 

кримінальних проваджень, розглянутих судами України протягом 2013–2015 рр. 

за ст. 368 КК України, … незначна питома вага (2,3 %) приходиться на злочинців, 

які займали особливо відповідальне становище [24, с. 75]. При цьому він наводить 

такий приклад: «… у липні 2013 р. набуло суспільного резонансу викриття 

корупційного злочину, пов‟язаного із затриманням співробітниками СБУ 
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службової особи, яка займала особливо відповідальне становище. Ним виявився 

начальник військового 76 ліцею імені І. Богуна, генерал-майор ЗСУ Д. Романенко. 

Кримінальне провадження про вчинення вказаного злочину стало предметом 

емпіричного дослідження. Зокрема, вказаною службовою особою було одержано 

неправомірну вигоду в розмірі 5 тис. дол. США за сприяння у зарахуванні 

абітурієнта до вказаного навчального закладу. Злочинця засуджено до 3 років 

позбавлення волі із призначенням додаткового покарання у виді позбавлення 

права обіймати посади в органах державної влади на 2 роки. Однак через деякий 

час, напевно, використовуючи корупційні зв‟язки, обвинувальний вирок було 

скасовано на підставі «неправильно» оформлених прокурором процесуальних 

документів [24, с. 76]. 

К. О. Лагода звертає увагу на те, що «більшості з осіб, засуджених за 

невиконання судового рішення, ставилось у вину вчинення злочину, юридичний 

склад якого – без обтяжуючих обставин. Тобто близько 70 % кримінальних 

проваджень здійснюється за ч. 1 ст. 382 КК України. Близько 15 %  

–кваліфікуються за ч. 3 ст. 382 КК України за ознакою вчинення злочину 

службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне 

становище. Ще 15 % – за ч. 2 ст. 382 КК України» [90, с. 41]. 

Таке незначне поширення кримінальних правопорушень, стосовно яких на 

сьогодні законодавець здійснює диференціацію кримінальної відповідальності, не 

повинно бути перепоною для того, щоб зберегти відповідну кваліфікуючу ознаку 

як таку, що впливає на кримінальну відповідальність особи, у бік її посилення або 

й розширити її застосування для диференціації кримінальної відповідальності, 

про що йтиметься нижче. 

Отже, на нашу думку, така обставина, як вчинення кримінального 

правопорушення службовою особою, яка займає особливо відповідальне 

становище, характеризується тим потенціалом впливу на їх суспільну небезпеку, 

який дозволяє виокремлювати цю обставину як таку, що диференціює 

кримінальну відповідальність. 
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На думку А. С. Осадчої, доцільно виокремлювати ще й пеналізаційну 

функцію ознак спеціального суб‟єкта кримінального правопорушення, яку 

виконує й така ознака, як вчинення дій службовою особою, яка займає особливо 

відповідальне становище, оскільки законодавець передбачає таку міру покарання 

за вчинення кримінальних правопорушень службовою особою відповідного виду, 

яка відповідає ступеню суспільної небезпеки вчиненого нею кримінально-

протиправного діяння [122, с. 112]. 

Пеналізаційна функція кваліфікуючої ознаки «вчинення злочину службовою 

особою, яка займає особливо відповідальне становище» проявляється у тому, що 

міра покарання, яка визначається законодавцем, має бути вищою порівняно з 

мірою покарання, передбаченою за вчинення такого ж злочину «звичайною» 

публічною службовою особою. 

Так, якщо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди було вчинено службовою особою, яка займає особливо відповідальне 

становище, законодавець передбачив таку міру покарання: карається позбавлення 

волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна, віднісши 

таким чином це кримінальне правопорушення до особливо тяжких злочинів. Тоді 

як вчинення цього кримінального правопорушення «звичайною» службовою 

особою карається штрафом від 1 000 до 10 000) НМДГ або арештом на строк від 

3 до 6 місяців, або позбавленням волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. 

Тобто, злочин, що вчиняється «звичайною» публічною службовою особою 

віднесено законодавцем до злочинів невеликої тяжкості (ст. 12). 

Якщо пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 

особі (ст. 369 КК України) вчиняється стосовно службової особи, яка займає 

особливо відповідальне становище (ч. 4), та за такі діяння передбачено таку міру 

покарання: позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або 

без такої (злочин середньої тяжкості). Якщо такі діяння вчиняються стосовно 

«звичайної» публічної службової особи, то законодавець встановив такі 
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покарання: штрафом від 1 000 до 4 000 НМДГ або обмеження волі на строк від 2 

до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк (нетяжкий злочин). 

Якщо невиконання судового рішення (ст. 382 КК України) вчиняється 

службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне 

становище, то такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк до 3 років (тяжкий злочин), а у разі вчинення таких дій «звичайною» 

публічною службовою особою – штрафом від 500 до 1 000 НМДГ або 

позбавленням волі на строк до 3 років (нетяжкий злочин). 

Таким чином, як бачимо, законодавець визначив у такий спосіб 

кваліфікуючу ознаку – вчинення службової особи, яка займає особливо 

відповідальне становище, що оцінка вчиненого впливатиме і на вибір міри 

покарання для такої особи. При цьому вплив кваліфікуючої ознаки на міру 

покарання, яка може бути призначене службовій особі чи іншій особі, яка 

вчинила злочин стосовно неї, є різним. Як приклад проаналізуємо збільшення 

розміру покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Так, якщо порівняти 

медіану цього покарання у частинах 1 та 4 ст. 368, у частинах 1 та 4 ст. 369, 

у частинах 1 та 3 ст. 382 КК України, то відзначаємо, що у першому випадку 

законодавець збільшив медіану покарання у виді позбавлення волі більше ніж 

утричі, у другому – у 2,5 рази, а в третьому – у 2,25 рази. Проте, на нашу думку, 

вплив однакової кваліфікуючої ознаки на міру покарання особи має бути 

однаковим. Тим більше у випадку, коли йдеться про кваліфікуючу ознаку, яка 

конкретизована за змістом, а не виражена оціночним поняттям, що має місце 

у цьому випадку. Приналежність службової особи до кожного з видів службових 

осіб, які займають особливо відповідальне становище, які визначені в окремих 

пунктах ч. 3 примітки ст. 368 КК України, повинна враховуватися під час 

призначення покарання та вибору того розміру покарання, яке буде необхідним та 

достатнім саме для конкретної службової особи з урахуванням виду службових 

осіб, які займають особливо відповідальне становище. Такий вплив виражається 

у мінімальних та максимальних межах покарання. Попри те, що службова особа, 
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яка займає особливо відповідальне становище, як було вказано вище, 

сформульована законодавцем з визначеним, а не з абстрактним змістом, все ж при 

конструюванні розміру покарання (мінімальних та максимальних меж) слід 

ураховувати, що у примітці ст. 368 КК України виокремлюється три види 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище (див. підрозділ 

1.2). Тому й максимальна та мінімальна межа того чи іншого покарання повинні 

бути достатньо широкими з тим, щоб у суду була можливість урахувати вид 

службової особи, яка займає особливо відповідальне становище, визначений 

у примітці ст. 368 КК України. 

Пеналізаційна функція такої кваліфікуючої ознаки, як учинення злочину 

службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, проявляється і 

у можливості застосування до такої особи додаткових покарань. Зокрема, 

покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. Ця функція виконується у випадку пеналізації невиконання судового 

рішення. У разі вчинення злочину, передбаченого ст. 382 КК України таке 

додаткове покарання не застосовується, з огляду на те, що  суб‟єкт відповідного 

злочину – загальний. Якщо ж умисне невиконання судового рішення вчинено 

службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне 

становище, то законодавець передбачив можливість призначення додаткового 

обов‟язкового покарання у виді позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Однак у разі вчинення злочину, 

передбаченого ст. 368 КК України, таке додаткове покарання свою пеналізаційну 

функцію не виконує. Це покарання визначено як обов‟язкове додаткове як у разі 

пасивного підкупу «звичайною» публічною службовою особою (ч. 1), так і у разі 

пасивного підкупу, вчиненого службовою особою, яка займає особливо 

відповідальне становище (ч. 4). При цьому міра покарання є однаковою (як за 

видом, так і за розміром), а саме з позбавлення права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до 3 років. 

Нам імпонує підхід законодавця зарубіжних держав, які вбачають 

пеналізаційний потенціал кваліфікуючої ознаки, що аналогічна з тією, яка 
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розглядається у цій праці у частині встановлення додаткового покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Так, 

у ч. 4 ст. 320 КК Латвії (за одержання хабара особою, яка займає відповідальне 

становище) передбачено додаткове покарання у виді позбавлення права займатися 

певною роботою чи обіймати певну посаду на строк до 5 років, а у ч. 1 цієї статті 

– позбавлення права займатися певною роботою чи займатися конкретною 

діяльністю офісу на строк до 2 років [80]. У ч. 3 ст. 324 КК Молдови (за пасивне 

корумпування, вчинене особою, яка обіймає відповідальну державну посаду) 

передбачається додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю на строк от 10 до 15 років, а у ч. 1 цієї 

статті – позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк від 5 до 10 років [200]. У ч. 3 ст. 319 КК Таджикистану 

(за одержання хабара, вчинене особою, яка обіймає державну посаду Республіки 

Таджикистан або яка є главою місцевого органу державної влади та органів 

місцевого самоврядування, передбачається додаткове покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк від 3 до 5 років, а у ч. 1 цієї статті – позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років [201]. У ч. 1.1. 

ст. 366 КК Казахстану (за одержання хабара, вчинене співробітником 

правоохоронного органу або особою, яка займає відповідальну державну посаду у 

правоохоронному органі чи суддею), передбачено додаткове покарання у виді 

пожиттєвого позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю [204].  

На нашу думку, доцільним вбачається запровадження у КК України 

положення, аналогічного до КК Казахстану, про встановлення довічного 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

за злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне 

становище. Адже більший обсяг повноважень таких осіб, більша важливість та 

масштабність рішень дає ширші можливості для зловживань особами, які 

займають особливо відповідальне становище. «Внаслідок вчинення таких 



105 

злочинів суспільна небезпека є більш істотною, оскільки заподіюється чи 

створюється загроза заподіяння значно серйознішої шкоди об‟єкту правової 

охорони. Цілком природним та логічним у такій ситуації видається, що стосовно 

особи, яка наділена більшими правами, ставляться й вищі вимоги, у тому числі 

застосовується і більш сувора кримінальна відповідальність. Тому, на нашу 

думку, кримінальна відповідальність таких службових осіб повинна бути 

диференційована залежно від змісту їхніх повноважень» [54, с. 338].  

Довічне позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю здатне забезпечити призначення службовим особам, які займають 

особливо відповідальне становище, покарання, необхідного та достатнього для їх 

виправлення. Законодавчі пропозиції передбачити довічне позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за вчинення окремих 

правопорушень мали місце у нормотворчій практиці. Наприклад, Проєктом 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо терміну 

позбавлення права керувати транспортними засобами (реєстр. № 6278) від 

04 листопада 2021 року запропоновано абз. 4 ч. 1 ст. 55 КК України викласти 

у новій редакції: «Позбавлення права керувати транспортними засобами як 

додаткове покарання призначається на довічний термін» [167]. Питання про 

довічний строк позбавлення права керувати транспортними засобами підлягає 

самостійному вивченню. Однак стосовно строку позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю, то ми обґрунтовували доцільність 

призначення цього додаткового покарання до службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище, довічно (пожиттєво). Пропонуємо у такий 

спосіб викласти абз. 4 ч. 1 ст. 55 КК України: позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання призначається 

на довічний термін за вчинення злочину службовим особам, які займають 

особливо відповідальне становище.  

З вказаним підходом до виокремлення функцій ознак такого спеціального 

суб‟єкта, як службова особа, яка займає особливо відповідальне становище, 

погодимося частково. Так, криміноутворюючу функцію вказана ознака виконує 
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лише тоді, коли «звичайна» службова особа є ознакою основного складу 

кримінального правопорушення, а такі ознаки, як службова особа, яка займає 

відповідальне чи особливо відповідальне становище, у відповідній статті не 

виокремлюються. В усіх інших випадках вказана ознака спеціального суб‟єкта 

виконує диференціюючу та пеналізаційної функції, зміст яких було розкрито 

вище. 

Окрім криміноутворюючої, диференціюючої та пеналізаційної функцій така 

обставина, як вчинення злочину службовою особою, яка займає особливо 

відповідальне становище, виконує ще й процесуальну функцію, що простежується 

під час аналізу положень КПК України. 

Насамперед, для належного здійснення кримінального провадження 

стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, 

в Україні створено спеціальні органи досудового розслідування, а саме ДБР та 

НАБУ. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» 

ДБР вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і 

розслідування злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо 

відповідальне становище відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну 

службу», особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад 

державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім 

випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів НАБУ [146]. 

Таким чином, на ДБР та НАБУ покладаються повновадення здійснювати 

досудове розслідування у справах про службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище. Р. Труба, колишній очільник ДБР, відзначає, що «на 

сучасному етапі адміністративно-правовому регулюванню діяльності ДБР 

характерні наступні теоретичні проблеми: невизначеність в Законі України «Про 

Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 № 794-VIII, хто є службовими 

особами, які займають особливо відповідальне становище» [191, с. 155]. Р. Труба 

вказує, що Повний перелік таких осіб встановлено в ч. 4 ст. 216 КПК, проте Закон 

України «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 № 794-VIII [191] не 

містить такого пояснення». «... Зміст ч. 4 ст. 216 КПК свідчить про те, що перелік 
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осіб, передбачений Законом, є неповним. Зокрема, із законодавчого 

формулювання, передбаченого ст. 5 Закону України «Про Державне бюро 

розслідувань», залишається не зрозумілим, хто є службовими особами, які 

займають особливо відповідальне становище, а чинне кримінальне процесуальне 

законодавство, при цьому, дає відповідь на це питання. Серед інших законів, 

звернемо увагу на те, що схоже пояснення того, хто є службовими особами, які 

займають особливо відповідальне становище (як і у ч. 4 ст. 216 КПК, передбачено 

і у примітці ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 

№  1700-VII. Проте у ній мова йдеться про осіб «які займають які займають 

відповідальне та особливо відповідальне становище», а дія Закону України «Про 

Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 № 794-VIII, а відповідно і 

компетенція даного органу, поширюється виключно на службових осіб, які 

займають особливо відповідальне становище» [191, с. 157].  

Попри невизначеність поняття «службові особи, які займають особливо 

відповідальне становище», варто звернути увагу, і про це пише Р. Труба, у ст. 216 

КПК України, в якій визначається підслідність у кримінальному провадженні, 

міститься вичерпний перелік осіб, у разі вчинення злочинів якими досудове 

розслідування здійснюється слідчими органами ДБР (ч. 5). Таким чином, 

кримінальні процесуальні норми у цьому випадку є конкретизуючими та 

визначають зміст поняття «службові особи, які займають особливо відповідальне 

становище» у Законі «Про Державне бюро розслідувань». 

Окрім того, Р. Труба у своїй праці за основу визначення вказаного поняття 

бере Закон України «Про запобігання корупції», в якому визначено перелік осіб, 

які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Проте таке 

співставлення Законів України «Про Державне бюро розслідувань» та «Про 

запобігання корупції», на наш погляд, є некоректним, оскільки ці нормативно-

правові акти мають різну правову природу, призначені для регулювання різного 

порядку суспільних відносин, а самі поняття «службові особи, які займають 

особливо відповідальне становище», що вживається у Законі України «Про 

Державне бюро розслідувань» та «службові особи, які займають відповідальне та 
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особливо відповідальне становище», яке використовується у Законі України «Про 

запобігання корупції» мають зовсім інше призначення. У першому випадку – для 

визначення того, стосовно яких злочинів ДБР буде вирішувати завдання із 

запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування, а в другому – для 

декларування як заходу фінансового контролю, що застосовується до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

у тому числі до службових осіб, які займають відповідальне та особливо 

відповідальне становище. 

Отже, перелік службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, у Законі України «Про Державне бюро розслідувань» слід тлумачити 

крізь призму ч. 5 ст. 216 КПК України, в якій визначено підслідність ДБР. 

Чи збігається цей перелік з переліком службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище, визначеного у примітці ст. 386 КК України? 

Як бачимо (додаток ...), перелік осіб, вміщений у ч. 5 ст. 216 КПК України, у своїй 

більшій частині пересікається зі змістом такого ж поняття у КК України. Проте ці 

переліки не є тотожними, що не можна вважати виправданим, зважаючи на 

близькість таких галузей права, як кримінальне та кримінальне процесуальне 

право, а також з огляду на необхідність забезпечення єдності термінології 

у системі нормативно-правових актів, що регулюють подібні суспільні відносини. 

Окрім ДБР кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами, які 

займають особливо відповідальне становище, підслідні також НАБУ. Так, у п. 1 

ч. 1 ст. 216 КПК України передбачена підслідність ДБР, крім випадків, коли 

досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до 

підслідності НАБУ, підслідність якого визначається на підставі ч. 5 ст. 216 КПК 

України. У ній також вміщено перелік посад, які наштовхують на тлумачення, що 

вони віднесені законодавцем України до службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище. Проте їх перелік є ширшим, ніж у випадку визначення 

підслідності ДБР та дефініції цього поняття у КК України. Наприклад, НАБУ 

підслідні злочини, вчинені військовослужбовцем вищого офіцерського складу 

ЗСУ, СБУ, ДПС, Державної спеціальної служби транспорту, НГ та інших 
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військових формувань, утворених відповідно до законів України; керівником 

суб‟єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної 

або комунальної власності перевищує 50 відсотків. Звісно, відносити вказаних 

службових осіб до тих, що займають особливо відповідальне становище  

– дискусійно. Окрім того, не слід забувати, що окремі категорії осіб, у разі 

вчинення кримінальних правопорушень якими, належать до підслідності НАБУ, 

фактично є особами, які займають відповідальне становище у розумінні 

КК України. 

Таким чином, процесуальна функція такої обставини, як службова особа, 

яка займає особливо відповідальне становище, полягає насамперед у визначенні 

підслідності досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених 

такими особами, за спеціально створеними органами – ДБР та НАБУ. 

З огляду на викладене важливим видається з‟ясування питання про те, яким 

чином може впливати помилкове визначення статусу службової особи як такої, 

що займає особливо відповідальне становище, на визначення підслідності 

кримінального правопорушення, вчиненого службовими особами, а також на 

визнання доказів, зібраними неуповноваженим органом досудового 

розслідування, недопустимими. Йдеться про так званий перехідний період, 

упродовж якого слідчі органи ДБР були створені, однак не здійснювали 

процесуальної функції, а у кримінальних провадженнях, підслідних слідчим 

підрозділам ДБР, досудове розслідування здійснювалося слідчими органами 

прокуратури. Так, відповідно до абз. 1 ч. 4 ст. 216 КПК України в ред. Закону 

№ 218-VIII від 02 березня 2015 року слідчі органів ДБР, крім випадків, 

передбачених ч. 5 цієї статті, здійснюють досудове розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо 

відповідальне становище відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну 

службу» особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад 

державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів. Згідно 

з абз. 1 п. 1 Перехідних положень КПК України до дня введення в дію положень 

ч. 1 (в частині положень щодо повноважень здійснення досудового розслідування 
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злочинів, передбачених статтями 402 – 421, 423 – 435 КК України) та ч. 4 ст. 216 

цього Кодексу повноваження щодо досудового розслідування передбачених ними 

кримінальних правопорушень здійснюють слідчі органів прокуратури, які 

користуються повноваженнями слідчих, визначених цим Кодексом. 

За вироком Бериславського районного суду Херсонської області від 

27 березня 2018 року Особа_1 і Особа_2 визнано невинуватими у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, 

та виправдано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України через недоведеність 

вчинення кримінального правопорушення обвинуваченими. Згідно з цим вироком 

органами досудового розслідування Особа_1, начальник ГУ ветеринарної 

медицини в Херсонській області – головний державний інспектор ветеринарної 

медицини в Херсонській області та Особа_2, начальник Херсонської міської 

державної лікарні ветеринарної медицини, обвинувачувалися у тому, що вони, 

будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, одержали 

неправомірну вигоду для себе за вчинення в інтересах того, хто надає 

неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їм влади та службового 

становища за попередньою змовою групою осіб, повторно [18]. Миколаївський 

апеляційний суд ухвалою від 17 грудня 2020 року вказаний виправдувальний 

вирок залишив без зміни [215].  

В іншому кримінальному провадженні була дещо інша ситуація. Як 

зазначено у постанові ВС від 20 січня 2021 року, якщо досудове розслідування 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК України, вчиненого 

начальником управління УЖКГ виконкому Малинської міської ради, який не є 

службовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, з моменту внесення відомостей до ЄРДР 12 квітня 

2013 року і до прийняття прокурором Житомирської області 10 червня 2013 року 

постанови, якою визначено підслідність кримінального провадження за слідчим 

відділом прокуратури Житомирської області, то слід констатувати, що досудове 

розслідування здійснювалося слідчими ОВС, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 216 

КПК України. Саме у цей час були зібрані докази, які у подальшому були надані 
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стороною обвинувачення до суду. Так, обшук був проведений 27 травня 

2013 року, огляд місця події – 07 червня 2013 року, огляд транспортного засобу  

– 03 червня 2013 року, тимчасові доступи до речей і документів, які 

досліджувалися судом, проводились 13, 14, 30 травня 2013 року. Таким чином, 

колегія суддів ККС погодилася з висновками судів першої [136] та апеляційної 

інстанцій [136] щодо відсутності підстав визнання доказів недопустимими у 

даному кримінальному провадженні [136]. 

Згідно з матеріалами кримінального провадження досудове розслідування 

було розпочато за заявою Особа_4 від 08 серпня 2015 року, яка була внесена до 

ЄРДР 16 вересня 2015 року Військовою прокуратурою Південного регіону 

України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 

КК України. Листом від 22 січня 2016 року Державна ветеринарна та 

фітосанітарна служба України на запит слідчого в особливо важливих справах 

слідчого відділу повідомила, що відповідно до постанови КМУ від 14 серпня 

2013 року № 703 «Про віднесення деяких посад працівників органів державної 

влади, інших державних органів, установ до відповідних категорій посад 

державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів 

Кабінету Міністрів України» посада начальника ГУ ветеринарної медицини в 

Херсонській області (керівника територіального органу Державної ветеринарної 

та фітосанітарної служби України), яку на час вчинення злочину обіймав Особа_1, 

належить до четвертої категорії посад державних службовців. 

01 лютого 2016 року заступник Генерального прокурора України, Головний 

військовий прокурор виніс постанову про доручення здійснення досудового 

розслідування у кримінальному провадженні слідчому відділу прокуратури 

Південного регіону України, за результатами якого 19 лютого 2016 року стосовно 

Особа_1 було складено обвинувальний акт і того ж дня направлено його до суду. 

Колегія суддів ККС дійшла висновку, що органи прокуратури у вказаному 

кримінальному провадженні діяли поза межами наданих їм процесуальним 

законом повноважень. Адже Особа_1 і Особа_2 не були службовими особами, які 

займають особливо відповідальне становище, а також особами, посади яких 
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віднесено до першої – третьої категорії посад. З огляду на викладене суди першої 

та апеляційної інстанцій дійшли обґрунтованих висновків про порушення 

слідчими органів прокуратури під час досудового розслідування у кримінальному 

провадженні стосовно Особа_1 і Особа_2 правил підслідності, передбачених ч. 4 

ст. 216 та п. 1 Перехідних положень КПК України, оскільки, зважаючи на посади 

обвинувачених, повноваження здійснювати досудове розслідування 

у зазначеному кримінальному провадженні мали лише слідчі органів НП. Колегія 

суддів ККС дійшла висновку, що суди на підставі ст. 87 КПК України правильно 

вказали на недопустимість отриманих у результаті відповідних слідчих дій 

доказів та неможливість покладення їх в основу обвинувального вироку. З огляду 

на викладене ВС залишив без зміни вирок Бериславського районного суду 

Херсонської області від 27 березня 2018 року та ухвалу Миколаївського 

апеляційного суду від 17 грудня 2020 року стосовно Особа_1 та Особа_2 [138]. 

Окрім того, процесуальна функція такої обставини, як службова особа, яка 

займає особливо відповідальне становище полягає у визначенні особливого 

порядку кримінального провадження щодо таких осіб (глава 37 КПК України). 

Л. Д. Удалова та І. В. Бабій відносять провадження у справах щодо окремих 

категорій службових осіб, які обіймають особливо відповідальне становище, до 

основних проваджень з більш складними процесуальними формами [209, с. 30]. 

С. В. Свириденко розглядає особливості досудового розслідування 

у кримінальному провадженні щодо окремих осіб. які користуються 

недоторканістю. Такі особи, відповідно, належать до службових осіб, які 

займають особливо відповідальне становище [177]. 

У КПК України встановлено, що особливий порядок кримінального 

провадження застосовується стосовно: народного депутата України; 2) судді, 

судді КСУ, судді ВАКС, а також присяжного на час виконання ним обов‟язків 

у суді, Голови, заступника Голови, члена ВРП, Голови, заступника Голови, члена 

ВККС; кандидата у Президенти України; Уповноваженого ВРУ з прав людини; 

Голови, іншого члена Рахункової палати; депутата місцевої ради; адвоката; 
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Генерального прокурора, його заступника, прокурора САП; Директора 

та працівників НАБУ; Голови НАЗК, його заступника. 

У Главі 37 КПК України передбачено такі особливості щодо вказаної 

категорії осіб стосовно початку досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених суддею ВАКС, повідомлення про підозру, порядку 

притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного 

заходу стосовно судді, порядку притягнення до кримінальної відповідальності, 

затримання, обрання запобіжного заходу, проведення СРД, НСРД стосовно 

народного депутата України, інформування державних та інших органів чи 

службових осіб. 

Таким чином, обставина «вчинення кримінального правопорушення 

особою, яка займає особливо відповідальне становище», окрім 

криміноутворюючої, диференціюючої та пеналізаційної функцій виконує ще й 

чітко виражену процесуальну функцію, що проявляється у визначенні кола тих 

органів, які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, 

вчинених вказаними особами, а також установлення стосовно окремих осіб 

особливого порядку кримінального провадження. 

Переліки осіб, які займають особливо відповідальне становище 

у КПК України будуть використовуватися нами для встановлення їх переліку 

у КК України. 

2.2 Співвідношення поняття «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» з іншими суміжними поняттями 

У чинному КК України, а також в інших нормативно-правових актах 

одночасно з поняттям «службова особа, яка займає особливо відповідальне 

становище» використовується низка інших суміжних понять, які за значенням є 

близькими з ним. Це – «службова особа, яка займає відповідальне становище», 

«особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 
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самоврядування», «державний діяч», «особа, яка обіймає посаду з високим та 

підвищеним корупційним ризиком». 

Співвідношення понять «службова особа, яка займає відповідальне 

становище» та «службова особа, яка займає особливо відповідальне 

становище». Так, службова особа, яка займає відповідальне становище, нарівні зі 

службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище – це 

кваліфікуючі ознаки одних і тих же кримінальних правопорушень, які, вочевидь, 

по-різному впливають на ступінь суспільної небезпеки вчиненого протиправного 

діяння. Адже в осіб, які передбачені у п. 1 ч. 3 ст. 368 КК України, є більші 

можливості впливу на прийняття певних рішень, вчинення певних дій як 

підпорядкованими особами, так і особами, які не залежать від них ні по службі, ні 

по підпорядкуванню. Тому й, відповідно, ознаки, що аналізуються, повинні по-

різному впливати на диференціацію кримінальної відповідальності, а отже на 

пеналізацію тих кримінальних правопорушень, що вчиняються службовими 

особами, які займають відповідальне становище та службовими особами, які 

займають особливо відповідальне становище. 

Що стосується дефініції поняття «службова особа, яка займає відповідальне 

становище», то вона передбачена у ч. 2 примітки ст. 368 КК, відповідно до якої 

ними є особи, зазначені у п. 1 примітки до ст. 364 цього Кодексу, посади яких 

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

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

до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.  

Таким чином, дефініція поняття «службова особа, яка займає відповідальне 

становище» є змішаною, оскільки фактично об‟єднує описову (шляхом 

казуїстичного переліку), відсильну (оскільки відсилає до примітки ст. 364 

КК України) та бланкетну (оскільки відсилає до іншого нормативно-правового 

акта – Закону України «Про державну службу») форми. Що, власне, може 

ускладнювати можливість віднесення особи, яка вчинила кримінальне 
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правопорушення, до категорії службових осіб, які займають відповідальне 

становище.  

Що стосується співвідношення понять «службова особа, яка займає 

відповідальне становище» та «службова особа, яка займає відповідальне 

становище», то, на нашу думку, вказані поняття співвідносяться між собою за 

таким типом логічних зв‟язків, як відношення супідрядності, яке «існує між 

поняттями, які однаково входять до одного й того ж роду». При цьому «обсяг 

супідрядних понять не збігається в жодній своїй частині. Це означає, що немає 

предметів, котрі входили б до обсягу двох супідрядних понять (у поняття «В» 

поняття «С») одночасно» [37]. Таким чином, службова особа, яка займає 

відповідальне становище у жодному разі не може визнаватися службовою 

особою, яка займає особливо відповідальне становище, і навпаки. 

Водночас вказані поняття входять в обсяг більш загального поняття  

– «службова особа», визначення якого закріплено у ч. 1 примітки ст. 364 

КК України. 

З огляду на викладене, нелогічним вбачається відсилка у визначенні 

поняття «службова особа, яка займає відповідальне становище», до п. 1 примітки 

ст. 364 КК України, оскільки у ній передбачено загальні ознаки службової особи. 

Щодо перспектив існування у КК України паралельно таких понять, як 

«службова особа, яка займає відповідальне становище» та «службова особа, яка 

займає особливо відповідальне становище», то, на нашу думку, у цьому Кодексі 

більш логічним було б залишити одне поняття - «службова особа, яка займає 

особливо відповідальне становище» з включенням посад тих осіб, що на сьогодні 

належать до осіб, які займають відповідальне становище до переліку посад 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище (за винятком 

деяких з них). На користь нашої пропозиції свідчить кілька обставин.  

По-перше, Закон України «Про запобігання корупції», в якому 

використовуються ці два поняття, не містить диференціації посад, які обіймають 

службові особи, на ті, що свідчать про відповідальне або особливо відповідальне 

становище такої особи. Звісно, цей закон регулює зовсім інший порядок 
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суспільних відносин ніж КК України та КПК України. Проте в аспекті 

вдосконалення кримінального законодавства України такий підхід вважається 

прийнятним.  

По-друге, «відповідальне становище» та «особливо відповідальне 

становище» - це оціночні поняття, зміст яких (без переліку осіб) загалом 

є невизначеним. При цьому віднести якусь конкретно посаду та встановити, який 

вплив вона буде мати на прийняття рішень, на зміну порядку суспільних 

відносин, на його розвиток. надзвичайно складно. Це стосується й визначення 

того, яке становище займає службова особа у суспільстві – відповідальне чи 

особливо відповідальне. Наприклад, складно встановити, яке становище 

(відповідальне чи особливо відповідальне) займають керівники і заступники 

керівників органів державної влади. Ці особи, з огляду ще й на те, що перелік 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, є пробільним, 

про що йтиметься нижче, можуть не підпадати ні під поняття службових осіб, які 

займають відповідальне становище, ні під поняття службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище.  

Попри те, що вище було запропоновано залишити у КК України одне 

поняття – «службові особи, які займають особливо відповідальне становище», все 

ж не всі особи, що займають відповідальне становище повинні належати до осіб, 

які займають особливо відповідальне становище. Йдеться про осіб, зазначених 

у п. 1 ч. 3 примітки ст. 364 цього Кодексу, посади яких згідно зі ст. 6 Закону 

України «Про державну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори, 

слідчі і дізнавачі. Наприклад, згідно з аналітичними даними про кількісний склад 

державних службовців у 2019 році станом на 31 грудня 2019 року і органах 

державної влади, у тому числі в судах, працювало 64 748 державних службовців 

категорії «Б». Водночас вакантними залишалося 13 813 посад державної служби 

цієї категорії [2]. Станом на 31 грудня 2020 року кількісний склад працівників 

державних органів, які належать до державних службовців категорії «Б» 

становила 54 635 осіб. При цьому вакантними станом на вказану дату було 11 162 

посади державних службовців категорії «Б» [49]. Станом на 30 вересня 2021 року 
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кількісний склад працівників державних органів, які належать до державних 

службовців категорії «Б» становила 51 048 осіб. При цьому вакантними станом на 

вказану дату було 7 674 посади державних службовців категорії «Б» [50]. Так, 

станом на 31 грудня 2019 року кількість працюючих державних службовців 

категорії «Б» становила 26% від усієї кількості державних службовців за вказаний 

період, станом на 31 грудня 2020 року – 24,5%, станом на 30 вересня 2021 року  

– 24,5%. Тоді як кількість державних службовців категорії «А» станом на 

31 грудня 2019 року – 0,07%, станом на 31 грудня 2020 року та станом на 

30 вересня 2021 року – 0,1% (відповідно). Таким чином, на нашу думку, власне 

державні службовці категорії «А» повинні належати до осіб, які обіймають 

особливо відповідальне становище, а не державні службовці категорії «Б». 

У такий спосіб кваліфікуючого значення буде надаватися тій обставині, яка не 

носить масового характеру. Державних службовців категорії «Б» слід відносити 

до «звичайних» публічних службових осіб. Те саме обґрунтування належить до 

суддів, прокурорів, слідчих, дізнавачів. Вони повинні належати до «звичайних» 

публічних службових осіб, а не до службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище. 

Такий же підхід (йдеться про відмову від такої кваліфікуючої ознаки 

складів злочинів, як службова особа, яка займає відповідальне становище) 

застосовується розробниками проєкту КК України. Як вбачається з аналізу його 

тексту, у ньому пропонується надавати диференціюючого значення виключно 

такій обставині, як вчинення кримінального правопорушення публічною 

службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (п. 57 ст. 1.3.1, 

ст. 2.2.4, ст. 9.7.1) [168].  

Співвідношення понять «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» та «особа, уповноважена на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування». Поняття «особа, уповноважена на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування», як вбачається 

з аналізу антикорупційного законодавства України, є одним із базових понять, що 

вживаються у Законі України «Про запобігання корупції», а також в інших 
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нормативно-правових актах, що приймаються НАЗК. Саме у цьому нормативному 

акті вказане поняття має первісний зміст та повинне використовуватися в інших 

нормативно-правових актах у тому значенні, яке воно має у Законі України «Про 

запобігання корупції», якщо не зазначено про інше. Йдеться про ст. 3 цього 

Закону. 

Поняття «особа, уповноважена на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування» вживається і тексті КК України. Йдеться про 

незаконне збагачення (ст. 368-5 КК України), зловживання впливом (ст. 369-2 

КК України). Відповідне поняття вживалося і у ст. 368-2, яка втратила чинність та 

передбачала відповідальність за незаконне збагачення. Окрім того, особа, 

уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

фактично передбачена як суб‟єкт у статтях 366-2 та 366-3 КК України, в яких 

передбачається кримінальна відповідальність за декларування недостовірної 

інформації та неподання суб‟єктом декларування декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (відповідно). Адже 

суб‟єктом цих кримінальних правопорушень названо суб‟єкта декларування, 

якими згідно з приміткою ст. 366-2 КК України є особи, які відповідно до частин 

1 та 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» зобов‟язані подавати 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. А частини 1 та 2 ст. 45 вказаного Закону власне й відсилають до 

ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», яка, як вказувалося вище, 

вміщує перелік осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

Визначення співвідношення між поняттями «службова особа, яка займає 

особливо відповідальне становище» та «особа, уповноважена на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування» у теорії кримінального права 

розглядалося у загальних рисах [26, с. 55; 113, с. 124; 232, с. 95–98]. Наприклад, 

у настільній книзі детектива, прокурора, судді, відзначається, що кожен з цих 

суб‟єктів (як тих, що передбачені у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України № 1700-VII так, і 

тих, що передбачені у примітці 2, 3 ст. 368 КК України) характеризується 
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своєрідними ознаками, обумовленими специфікою займаної ними посади та 

виконуваними функціями, наявністю повноважень, але у загальному їм 

притаманні спільні ознаки [113, с. 68; 114]. І. М. Ясінь пише про те, що «аналіз 

окремих положень чинного законодавства, дає підстави вважати, що види осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

передбачені у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України № 1700-VII [Закону України «Про 

запобігання корупції» - В. К.] та види службових осіб, які займають відповідальне 

та особливо відповідальне становище, передбачені у примітці 2 і 3 до ст. 368 КК 

України, практично збігаються, а це означає, що таке термінологічне 

формулювання суб‟єкта незаконного збагачення [авторка досліджувала склад 

злочину, передбачений ст. 368-2 КК України» - в. К.], свідчить про ігнорування 

законодавцем основних принципів законодавчої техніки. Різні терміни, de facto 

позначають одні і ті ж поняття, які мають однакове значення, що на практиці, 

може призвести до неоднозначного розуміння і тлумачення, а отже, і застосування 

ст. 368-2 КК України» [232, с. 96].  

І. М. Ясінь з аналізу ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», 

а також КК України (формулювання суб‟єкта складу незаконного збагачення) 

доходить висновку, що «… стаття про незаконне збагачення, яка в частині 

визначення суб'єкта злочину, відсилає до іншої галузі законодавства (п. 1 ч. 1 ст. 3 

Закону України № 1700-VII), повинна бути узгоджена з ним, у тому числі, 

в частині використовуваної термінології. Однак, як вже було зазначено, аналіз 

диспозиції ст. 368-2 КК України, дає підстави стверджувати, що у процесі її 

створення законодавцем не дотримано принцип єдності термінології, що 

суперечить принципу системності. Крім того, системність повинна 

простежуватися у встановлені логічних зв'язків між диспозицію норми про 

основний з диспозицією про кваліфікований склад злочину. У зв‟язку з цим, 

законодавцеві слід удосконалити 98 формулювання суб‟єкта складу злочину, 

передбаченого ст. 368-2 КК України у всіх частинах, врахувавши вимоги, які 

висуваються до текстів правових активів, з метою уникнення можливостей для 

зловживання у процесі застосування через неясність норми, і тим самим 
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забезпечити дотримання конституційного принципу рівності усіх перед законом» 

[232, с. 98]. 

Погодитися повністю з підходами, відповідно до яких відбувається 

ототожнення понять «службова особа, яка займає особливо відповідальне 

становище» та «особа, уповноважена на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування», а також з визначенням співвідношення між 

вказаними поняттями, що запропонувала І. М. Ясінь, не можемо. 

Поняття «особа, уповноважена на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування» міститься у ч. 1 примітки ст. 368-5 КК України 

(особи, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції») і 

у примітці ст. 369-2 цього Кодексу (особи, визначені у п. 1, пп «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 

Закону України «Про запобігання корупції», а також службові особи, визначені 

у ч. 4 ст. 18 цього Кодексу). Таким чином, у цих двох статтях закріплено 

визначення одного і того ж поняття «особа, уповноважена на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування», але яке у них має нетотожний обсяг.  

Так, у другому випадку (стосовно ст. 369-2 КК України) вказані особи 

тлумачаться законодавцем не лише як особи, що передбачені у п. 1 ч. 1 ст. 3 

Закону України «Про запобігання корупції», а й особи, передбачені у пп «а» п. 2 

ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» (посадові особи юридичних 

осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, 

члени Ради НБУ (крім Голови НБУ), особи, які входять до складу наглядової ради 

державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на 

меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого 

більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі), а також службові особи, 

визначені у ч. 4 ст. 18 цього Кодексу – так звані іноземні посадові особи (посадові 

особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, 

виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні 

засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, 

зокрема для державного органу або державного підприємства), іноземні 

третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або 
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трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, 

посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи 

будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також 

члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді 

і посадові особи міжнародних судів).  

Таким чином, як вбачається, зміст поняття «особа, уповноважена на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування» має нетотожний 

зміст з аналогічним поняттям, що міститься у Законі України «Про запобігання 

корупції». При цьому видається сумнівним віднесення до цього поняття 

у кримінальному праві України іноземних службових осіб, оскільки ці особи 

представляють інтереси іноземних держав, а не України, або інтереси відповідних 

міжнародних організацій, міжнародних органів чи утворень (іноземний 

третейський суд (арбітраж), міжнародна парламентська асамблея, учасником якої 

є Україна тощо. Як правильно зазначає З. А. Загиней, «дефініція поняття 

іноземної службової особи – це частина визначення поняття «службова особа» 

[39, с. 157]. Звісно, що всі особи, уповноважені на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, є службовими особами. Проте, на відміну від 

останніх, які потребують визначення кола обов‟язків чи-то виконуваних функцій 

(функцій представників влади, організаційно-розпорядчих, адміністративно-

господарських, спеціальних повноважень тощо), особи, уповноважені на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, чітко визначені 

(за посадами) у Законі України «Про запобігання корупції» у вигляді вичерпного 

переліку. Тобто, ідентифікація того, що, наприклад, зловживання впливом вчинив 

народний депутат виключає необхідність установлення того, які ж функції він 

виконує. Належність особи до тих, що обіймають відповідну посаду, автоматично 

тягне притягнення її до кримінальної відповідальності за вчинені кримінально-

протиправні діяння особою, уповноваженою на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування. Тому, на наш погляд, доцільним вбачається 

виключення з примітки ст. 369-2 КК України вказівки на іноземних службових 

осіб як таких, що включаються у зміст поняття «особа, уповноважена 
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на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». З огляду на те, що 

допускається можливість зловживання впливом іноземними службовими особами, 

вважаємо за доцільне у диспозиції ст. 369-2 КК України вказати як на осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

так і на іноземних службових осіб. 

Повністю підтримуємо точку зору З. А. Загиней та О. О. Кваші, які вказали, 

що «незважаючи на специфічність предмета правового регулювання 

антикорупційного та кримінального права, усе ж вважаємо за доцільне 

запропонувати намагатися вживати в системі законодавства єдину термінологію. 

Надання одному і тому ж поняттю різного значення в нормативних актах може 

допускатися за наявності виняткових обставин та вагомих підстав» [38, с. 71]. 

А. М. Ященко, розглядаючи проблему суб‟єкта оновленого складу 

незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України), вбачає недолік у тому, що у ньому 

відсутня диференціація кримінальної відповідальності стосовно ознак суб‟єкта, 

вбачаючи у тому недолік. При цьому він робить спробу встановити 

співвідношення між поняттями «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» та «особа, уповноважена на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування». Цей учений вказує, що «Ознайомлення з 

ним [з переліком осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, визначеного у ст. 3 Закону України «Про запобігання 

корупції» - В. К. ] дозволяє припустити, що уповноваженою на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування особою може бути, водночас, і службова 

особа. Але уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування особою може бути також і службова особа, яка займає 

відповідальне і особливо відповідальне становище. У свою чергу, порівняння 

санкції ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2 КК і ст. 368-5 КК дозволяє стверджувати, що під 

особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, доцільно розуміти власне виключно службову особу, що займає 

відповідальне становище, а не службову особу або службову особу, яка займає 

особливо відповідальне становище. З іншого боку, доречно звернути увагу і на те, 
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що не будь-яка службова особа може бути одночасно особою, уповноваженою на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оскільки останньою 

можуть бути посадові особи органів місцевого самоврядування, органів 

прокуратури, СБУ тощо. Водночас, згідно з Конституцією України належить 

розділяти і розрізняти поняття посадової особи і поняття службової особи. 

У зв‟язку з цим, очевидно, що нормативне визначення суб‟єкта складу 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК, вимагає своєї 

конкретизації як з огляду системного аналізу інших законодавчих положень, що 

встановлюють кримінальну відповідальність за окремі прояви корупційних 

кримінальних протиправних посягань, так і з огляду на диференціацію 

кримінальної відповідальності за їх вчинення певною категорією спеціального 

суб‟єкта кримінального правопорушення» [233, с. 194–195]. 

На жаль, А. М. Ященко не наводить чітких та обґрунтованих аргументів на 

користь такого співвідношення. Проте з його позиції вбачається, що на сьогодні 

існує проблема у встановленні такого співвідношення, що потребує коригування у 

межах цілої системи законодавства України. 

Звернемо увагу на те, що особи, уповноважені на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, викладені у виді вичерпного переліку. Те 

саме стосується і службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище. Проте такий спосіб дефініцій, з одного боку є зручним для 

правозастосувача, оскільки встановлення того, що кримінально-протиправне 

діяння вчинено такою особою або стосовно неї обумовлює й відповідну 

кваліфікацію за статтею Особливої частини КК України, яка містить склад 

відповідного кримінального правопорушення. Проте, з іншого боку, такі вичерпні 

переліку свідчать про негнучкість самої норми, можуть містити певні прогалини. 

Про це, зокрема, писали З. А. Загиней та О. О. Кваша, які досліджували проблему 

суб‟єкта незаконного збагачення, яка загалом характерна для тих складів 

кримінальних правопорушень, які містять казуїстичні переліки службових осіб, 

які займають особливо відповідальне становище та осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  
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Ці науковці наводять приклад з Главою АПУ, його першого заступника та 

заступника [41]. На сьогодні відповідні посади трансформувалися у посади ОПУ, 

діяльність якого регулюється Положенням про Офіс Президента України, 

затвердженого Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436/2019 

[133]. Наприклад, згідно з п. 12 вказаного Положення, Керівник ОПУ здійснює 

загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне 

забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України 

повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, 

підприємствами, установами та організаціями; подає на підпис Президентові 

України проекти указів, розпоряджень Президента України, закони України, що 

надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента України до законів для 

застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента 

України до КСУ, листів та інших документів, підписує додатки до актів 

Президента України; вносить Президентові України пропозиції щодо призначення 

на посади, звільнення з посад заступників Керівника ОПУ, Керівника Апарату 

ОПУ, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, 

радників – уповноважених Президента України; координує діяльність заступників 

Керівника ОПУ, Керівника Апарату ОПУ, Прес-секретаря Президента України, 

представників Президента України, радників - уповноважених Президента 

України, забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу; 

забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених 

Президентом України допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними 

підрозділами Офісу; організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень 

Президента України; визначає порядок відвідування громадянами та охорони 

адміністративних будинків і службових приміщень Офісу; реалізовує в межах 

повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони 

державної таємниці; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства 

[133].  

Як зазначають З. А. Загиней та О. О. Кваша, які аналізували аналогічні 

повноваження глави АПУ, «Глава АПУ, його перший заступник та заступники 
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... не можуть бути віднесені до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, оскільки відповідні посади не зазначені 

у жодному з підпунктів п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» 

(підпункти «а» – «з» та підпункт «і»). Не можуть бути віднесені вказані вище 

посади і до посадових та службових осіб інших державних органів, органів влади 

АР Крим» [41, с. 57].  

Чи належить на сьогодні керівник ОПУ до осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави та до службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище? Згідно з п. «ї» ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 

запобігання корупції» до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, належить Керівник ОПУ, його Перший заступник та 

заступники, уповноважені, прес-секретар Президента України. Тому у тих 

складах кримінальних правопорушень, в яких суб‟єктом названо осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до 

кримінальної відповідальності можуть притягатися особи, зазначені п. «ї» ч. 1 

ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції». Але чи належать Керівник 

ОПУ, його Перший заступник та заступники, уповноважені, прес-секретар 

Президента України до службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище? Як вбачається з переліку поп-службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище (ч. 1 примітки ст. 368 КК України), посади цих осіб 

у відповідному вичерпному переліку не передбачені. Відсутня згадка на них і 

у ст. 6 Закону України «Про державну службу», яка вміщує перелік державних 

службовців категорії «А». Тому доходимо висновку, що Керівник ОПУ, його 

Перший заступник та заступники, уповноважені, прес-секретар Президента 

України не належать до службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище. Тому й діяння, вчинені ними або щодо них підлягають кваліфікації як 

такі, що вчинені «звичайною» службовою особою або стосовно неї. Що є 

неправильним, зважаючи на обсяг повноважень вказаних осіб, важливість тих 

питань, що вирішує кожен з них. Вказане свідчить про вразливість вичерпних 
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переліків у статтях Особливої частини КК України, які не здатні охопити повною 

мірою всі випадки, що можуть охоплюватися відповідним поняттям. 

В. І. Осадчий відзначає, що «коло осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, пересікається з колом осіб, які 

займають відповідальне чи особливо відповідальне становище» [124, с. 322]. На 

його думку, у зв‟язку з цим можуть виникати проблеми під час 

правозастосування. Повністю погоджуємося з вказаним підходом, що 

обґрунтовувалося у цій праці раніше. 

Таким чином, поняття «особа, уповноважена на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування» та «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» - це поняття антикорупційного та кримінального 

законодавства України. При цьому вказаним поняттям надається, з одного боку, 

специфічний зміст, притаманний їм у відповідній галузі права. Але, з іншого, 

певний об‟єм вказаних понять частково збігається, оскільки певні категорії посад 

віднесені як до службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, 

так і до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

Зупинимося ще на одному питанні. Воно стосується того, чи може дефініція 

поняття «службова особа, яка займає особливо відповідальне становище» у Законі 

України «Про запобігання корупції» застосовуватися для тлумачення 

аналогічного поняття, але у КК України. Вважаємо, що ні. Адже у разі, коли 

визначення однакових понять закріплені у різних нормативних актах з різним 

змістом, то саме у цьому нормативному акті такий зміст поняття є прийнятним. 

Зворотна ситуація не допускається.  

Наприклад, Особа_1 обвинувачувалася органом розслідування у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Так, вона 

з метою ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності висловила 

пропозицію та обіцянку про надання ним неправомірної вигоди в розмірі 1500 

доларів США начальнику відділу управління протидії наркозлочинності НП. 

Тобто, орган досудового розслідування інкримінував Особа_1 таку кваліфікуючу 
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ознаку кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 КК, як пропозиція 

або обіцянка неправомірної вигоди особі, яка займає відповідальне становище. За 

вироком Залізничного районного суду м. Львова від 18 березня 2020 року у справі 

№ 462/6084/18 Особа_1 були перекваліфіковані на ч. 1 ст. 369 КК [21]. Як 

вбачається з вироку суду, суд першої інстанції, встановлюючи фактичні 

обставини вчинення Особа_1 злочину, перекваліфікував його дії крізь призму 

законодавства про запобігання корупції, тоді як орган досудового розслідування 

дії Особа_1 кваліфікував виключно згідно з положеннями Особливої частини 

КК України.  

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 18 листопада 2020 року вирок 

місцевого суду залишено без зміни [214]. ВС скасував ухвалу апеляційного суду і 

призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції. При цьому у постанові ВС 

вказав, що судами попередніх інстанцій не враховано, що перелічені у примітці 

ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» посади службових осіб 

з віднесенням їх до тих, які займають відповідальне та особливо відповідальне 

становище, стосуються виключно цієї статті, яка регулює правовідносини щодо 

декларування та перевірки декларацій; у примітці 2 ст. 368 КК визначено коло 

службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне 

становище, з метою правильного визначення спеціального суб‟єкта злочинів, 

передбачених статтями 368, 368-2, 369 та 382 КК, зокрема, до осіб, які займають 

відповідальне становище, належать керівники органів державної влади, їх 

структурних підрозділів і одиниць [135]. 

На нашу думку, вказане рішення є цілком обґрунтованим та узгоджується з 

тим, про що ми писали вище. 

Співвідношення понять «службова особа, яка займає відповідальне 

становище» та «державний діяч». У чотирьох статтях Особливої частини 

КК України використовується поняття «державний діяч», яке позначає 

потерпілого у таких складах, як посягання на життя (ст. 112), втручання 

у діяльність (ст. 344), погроза або насильство (ст. 346), а також суб‟єкта 

порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 
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кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер (ч. 3 

ст. 163). В останньому випадку вчинення вказаного кримінального 

правопорушення державним діячем є кваліфікуючою ознакою відповідного 

складу. 

Проблема у встановленні співвідношення між вказаними поняттями 

виникає з огляду на те, що в обох випадках законодавець використовує вичерпні 

переліки, які у більшості випадків частково збігаються. 

З. А. Загиней звертала увагу на проблеми тлумачення поняття «державний 

діяч» у своєму монографічному дослідженні. Зокрема, вона відзначає, що перелік 

державних діячів у різних статтях КК України неоднаковий. «Водночас у ч. 2 

ст. 163 КК кваліфікуючою ознакою порушення таємниці листування, телефонних 

розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв‟язку 

або через комп‟ютер, названо вчинення цих самих діянь щодо державних діячів. 

І у такому випадку законодавець не вказує, який зміст він вкладає у відповідний 

термін. Тобто у разі вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 163 КК, постає 

питання про те, хто належить до категорії державних діячів». При цьому ця 

дослідниця доходить слушної думки, що «... за наявності неоднакових вичерпних 

переліків цієї категорії потерпілих у різних статтях Особливої частини КК, а 

також з урахуванням того, що всі сумніви тлумачаться на користь особи, 

державними діячами у ч. 2 ст. 167 КК потрібно розуміти лише тих осіб, які вказані 

у всіх трьох статтях, де ці переліки передбачені...». Водночас пропонує визначити 

перелік державних діячів у «термінологічному розділі» [39, с. 113–114]. 

Повністю підтримуємо такий підхід ученої з огляду на те, що у тексті 

КК України має міститися однаковий підхід щодо визначення тих чи інших 

понять, а у випадку, якщо законодавець під час конструювання дефініції 

кримінально-правового поняття використовує вичерпний перелік тих осіб, яких 

відносить до певного загального поняття, він повинен досить скрупульозно такий 

перелік визначати з урахуванням обсягу повноважень конкретної особи, а також 

з огляду на інші статті КК України, в яких відповідний термін використовується. 



129 

Окрім того, як вбачається з переліків осіб, які належать до державних діячів 

та службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, вони 

частково збігаються. Попри це, на нашу думку, зміст указаних понять мав би бути 

ідентичним.  

З огляду на викладене викликає подив, чому законодавець відніс одних осіб 

до тих, що займають особливо відповідальне становище, не включивши його до 

переліку державних діячів (наприклад, Секретар РНБО, його перший заступник та 

заступники, Постійний Представник Президента України в АР Крим, його 

перший заступник та заступники) та навпаки – відніс до державних діячів та не 

включив до переліку осіб, які займають особливо відповідальне становище 

(Голова або інший член Рахункової палати, член Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг). 

Хоча, наприклад, є всі підстави відносити Голову або іншого члена Рахункової 

палати, члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, до службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище з огляду на статус відповідних органів та коло 

повноважень вказаних осіб. Так, згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України від 02 липня 

2015 року № 576-VIII «Про Рахункову палату» Рахункова палата від імені 

Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до 

Державного бюджету України та їх використанням. Окрім того, про належність 

членів Рахункової палати до службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, свідчить і характер повноважень та статус. Так, 

Рахункова палата є державним колегіальним органом, вона підзвітна ВРУ та 

регулярно її інформує про результати своєї роботи (частини 2, 3 вказаного 

Закону). Рахункова палата, зокрема, здійснює фінансовий аудит та аудит 

ефективності щодо: надходжень до державного бюджету податків, зборів, 

обов‟язкових платежів та інших доходів, включаючи адміністрування 

контролюючими органами таких надходжень аналізує виконання Державного 

бюджету України та готує відповідні висновки, а також пропозиції щодо усунення 
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виявлених відхилень і порушень (ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Рахункову 

палату» [161]. 

Звертаємо увагу й на те, що у законодавстві України вживається й поняття 

«національний публічний діяч». Так, у п. 37 ст. 1 Закону України від 06 грудня 

2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» під національними 

публічними діячами розуміються фізичні особи, які виконують або виконували в 

Україні визначні публічні функції, а саме Президент України, Прем‟єр-міністр 

України, члени КМУ та їх заступники; керівник постійно діючого допоміжного 

органу, утвореного Президентом України, його заступники; керівник та 

заступники керівника Державного управління справами; керівники апаратів 

(секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади 

яких належать до категорії «А»; Секретар та заступники Секретаря РНБО; народні 

депутати України; Голова та члени Правління НБУ, члени Ради НБУ; голови та 

судді КСУ, ВС, вищих спеціалізованих судів; члени ВРП, члени ВККС, члени 

КДКП; Генеральний прокурор та його заступники; Голова СБУ та його 

заступники; Директор НАБУ та його заступники; Директор ДБР та його 

заступники; Директор БЕБ та його заступники; Голова та члени Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени 

Антимонопольного комітету України, Голова НАЗК та його заступники, Голова 

та члени Рахункової палати, Голова та члени ЦВК, голови та члени інших 

державних колегіальних органів; надзвичайні і повноважні посли; начальник 

Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ, командувачі Сухопутних військ 

ЗСУ, Повітряних Сил ЗСУ, Військово-Морських Сил ЗСУ; державні службовці, 

посади яких належать до категорії «А»; керівники органів прокуратури, керівники 

обласних територіальних органів СБУ, голови та судді апеляційних судів; 

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та 

казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному 
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капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків; члени керівних 

органів політичних партій [150]. 

Таким чином, як вбачається з переліку тих осіб, що віднесені законодавцем 

до національних публічних діячів, це поняття також частково збігається як з 

поняттям «державний діяч», так і «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище», які вжито у КК України. Звісно, що для потреб власне 

згаданого вище Закону допускається надавати поняттю «національний публічний 

діяч» якнайширшого значення. Однак окремі категорії осіб, що включені 

законодавцем у обсяг поняття «національний публічний діяч» можуть 

використовуватися для вдосконалення обсягу понять «державний діяч», так і 

«службова особа, яка займає особливо відповідальне становище», які вжито у 

КК України. 

Отже, на нашу думку, поняття «державний діяч» та «службова особа, яка 

займає особливо відповідальне становище» є збіжними, а їх зміст має бути 

тотожний у тексті КК України. З огляду на комплексний характер поняття 

«службова особа, яка займає особливо відповідальне становище», про що 

йтиметься нижче, вважаємо за доцільне у тексті КК України використовувати 

останнє поняття, відмовившись від терміна «державний діяч». Це сприятиме як 

єдності кримінально-правової термінології, так і визначеності кримінально-

правових приписів. 

Що стосується доцільності існування поняття «державний діяч» 

у КК України, вбачаємо у цьому великий сумнів. Зокрема, й з огляду на те, що ми 

зазначали вище про співвідношення між поняттям «державний діяч» та «службова 

особа, яка займає особливо відповідальне становище». 

Розробники проєкту КК України також не використовують терміна 

«державний діяч» як криміноутворюючу ознаку складів кримінальних 

правопорушень [168]. Такий підхід, як вказувалося вище, є цілком прийнятним та 

може використовуватися для подальшого вдосконалення кримінального 

законодавства України. 



132 

Співвідношення понять «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» та «особа, яка обіймає посаду з високим та 

підвищеним корупційним ризиком». Друге з вказаних понять використовується у 

Законі України «Про запобігання корупції». У ч. 1 ст. 56 цього Закону 

передбачено, що стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, 

а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується 

НАЗК, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих 

особисто. У ст. 46 цього Закону визначаються певні особливості вказівки певної 

інформації стосовно таких осіб, а згідно з ч. 1 ст. 51-3 обов‟язковій повній 

перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та 

особливо відповідальне становище, суб‟єктів декларування, які займають посади, 

пов‟язані з високим рівнем корупційних ризиків [149]. Відповідно до Переліку 

посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженого 

рішенням НАЗК 17 червня 2016 року № 2 до посад з високим та підвищеним 

корупційним ризиком віднесено посади Керівника ОПУ, його першого заступника 

та заступника; керівників та заступників керівників структурних підрозділів у 

складі самостійних структурних підрозділів центрального апарату НБУ; 

керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів 

територіальних управлінь ДСА; керівників державних підприємств, установ, 

організацій, інших суб‟єктів господарювання державної форми власності та їх 

заступників, призначення яких здійснюється державними органами; державної 

служби, визначені структурою державних органів, юрисдикція яких поширюється 

на всю територію України, у разі недоцільності утворення структурних 

підрозділів; посади в органах місцевого самоврядування: перших заступників, 

заступників міських (міст обласного, республіканського в АР Крим, районного 

значення) голів, заступників сільських, селищних голів; заступників голів 

районних, районних в містах рад; секретарів міських (міст обласного, 

республіканського в АР Крим, районного значення), сільських, селищних рад; 

керуючих справами виконавчих комітетів міських (міст - обласних центрів та 
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міста Сімферополя, міст обласного, республіканського в АР Крим значення) рад; 

голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та 

Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній 

основі) [127]. 

З вказаного переліку вбачається, що він частково збігається за змістом з 

поняттям «службова особа, яка займає особливо відповідальне становище». Проте 

належить не до кримінально-правових, а до антикорупційних понять. 

Таким чином, з викладеного робимо висновок, що поняття «службова особа, 

яка займає відповідальне становище», «особа, уповноважена на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування», «особа, яка обіймає посаду 

з високим та підвищеним корупційним ризиком» частково збігаються за змістом, 

хоча й наділяються специфічним змістом у кримінальному праві та 

в антикорупційному законодавстві України. При цьому відбувається перехресне 

запозичення цих правових понять з одного нормативно-правового акту в інший. 

Так, поняття «службова особа, яка займає відповідальне становище» та «службова 

особа, яка займає особливо відповідальне становище» має первісний зміст власне 

у кримінальному праві України, позаяк включаються в обсяг класичного 

кримінально-правового поняття «службова особа». Тоді як поняття «особа, 

уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», 

«особа, яка обіймає посаду з високим та підвищеним корупційним ризиком» - це 

антикорупційні поняття, що запозичені вже у КК України. Таке запозичення є 

перехресним та навряд чи можна визнати виправданим, оскільки, як вказувалося 

вище, кожна з галузей права має свій понятійний апарат, на який і слід 

орієнтуватися, вирішуючи питання про доцільність запровадження у нього інших 

понять, з інших галузей права. І якщо у понятійному апараті відповідної галузі є 

поняття, за допомогою якого можна описати специфіку того чи іншого правового 

явища, то використання понять інших галузей права вбачається недоцільним. 

Все вище зазначене характерне власне для ситуації, що досліджується. На 

нашу думку, з КК України слід вилучити поняття «особа, уповноважена на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування», «особа, яка займає 
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відповідальне становище» та «державний діяч», а з Закону України «Про 

запобігання корупції» - «службова особа, яка займає відповідальне становище» та 

«службова особа, яка займає особливо відповідальне становище». У кожному 

з них можна обійтися тим набором термінів, що характерні власне для відповідної 

галузі права та їх змістом, визначеним у КК України. 

2.3 Визначення поняття «особа, яка займає особливо відповідальне 

становище»: перспективи вдосконалення 

Як зазначалося вище, зміст поняття «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» визначається у примітці ст. 368 КК України. 

Окремі науковці пропонують вдосконалити назву цієї категорії службових 

осіб. Наприклад, О. П. Денега вважає неналежним використання термінів 

відповідальне та особливо відповідальне становище. «Це наводить на думку, що 

інші особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування займають не відповідальне становище. Проте, з огляду на 

важливість професійної діяльності усіх осіб, які працюють на державній службі 

чи в інших службах, що є публічними, таке формулювання не відповідає потребам 

інформаційної функції кримінального права, яке повинно підкреслювати 

важливість дотримання законодавства у сфері службової та професійної 

діяльності пов‟язаної з наданням публічних послуг. Тому, пропонуємо у ч. 2 

досліджуваної статті термін «відповідальне становище» замінити терміном 

«більш відповідальне становище», в свою чергу у ч. 3 «особливо відповідальне 

становище» замінити на термін «найбільш відповідальне становище». 

Пропоноване формулювання буде належним чином сприяти інформаційній 

функції кримінального права. Адже, в пропонованому варіанті, не применшуючи 

важливості діяльності державних службовців найнижчих категорій (груп), 

підкреслюється ієрархічна важливість професійної діяльності державних 

службовців вищих за ієрархією (важливістю для суспільства) категорій (груп)» 

[27, с. 152].  
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Погодитися з цим автором не вбачається доцільним. Принаймні з огляду на 

те, що він пропонує таке ж оціночне поняття, а саме «більш відповідальне 

становище» та «найбільш відповідальне становище». На нашу думку, 

запропоновані термінологічні звороти є ще більш оціночними, ніж терміни 

«відповідальне становище» та «особливо відповідальне становище». Адже як 

визначити, яке становище є більш відповідальним, а яке – найбільш 

відповідальним. Тобто, вказана пропозиція ще більше заплутає і так незрозумілий 

підхід законодавця до найменування поняття, що досліджується у цій праці. 

У проєкті КК України, як вже вказувалося вище, запропоновано до 

використання таке поняття, як «публічна службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище». Вважаємо саме такий підхід цілком закономірним та 

обґрунтованим. Як ми вже писали раніше, для диференціації кримінальної 

відповідальності за правопорушення, вчинені службовими особами, які займають 

особливо відповідальне становище, важливим є належність цих осіб власне до 

публічних службових осіб, а не до службових осіб приватного права. Окрім того, 

визначення чіткого змісту поняття «публічна службова особа, яка займає 

особливо відповідальне становище», допоможе уникнути певних непорозумінь 

у разі необхідності встановлення того, займає чи ні службова особа таке 

становище. 

У проєкті КК України до публічних службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, запропоновано відносити: Президента України, Голову 

ВРУ, Першого заступника, заступника Голови ВРУ, Голову Комітету ВРУ, 

Прем‟єр-міністра України, члена КМУ або особу, яка виконує його обов‟язки, 

Секретаря РНБО, керівника іншого державного органу, передбаченого 

Конституцією України, або особа, яка виконує його обов‟язки, Директора НАБУ, 

Директора ДБР, Директора БЕБ або особу, яка виконує їхні обов‟язки, керівника 

центрального органу виконавчої влади або особу, яка виконує його обов‟язки, 

керівника ОПУ, керівник Апарату ВРУ, керівник Секретаріату КМУ [168].  

Як бачимо, визначений у проєкті КК України перелік публічних службових 

осіб, які займають особливо відповідальне становище, є іншим, ніж у КК України. 
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Так, у цьому переліку відсутні особи, зазначені у пунктах 2 та 3 ч. 3 примітки ст. 

368 КК України, а саме особи, посади яких згідно із ст. 6 Закону України «Про 

державну службу» належать до категорії «А», а також особи, посади яких згідно 

із ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

віднесені до першої та другої категорій посад в органах місцевого 

самоврядування. 

На наш погляд, невіднесення до службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, державних службовців категорії «А», є неправильним. 

Як було зазначено вище, кількість таких осіб серед числа усіх фактично 

працюючих державних службовців є досить незначною (коливається від 0,07 % 

станом на 31 грудня 2019 року до 0,1 % (станом на 31 грудня 2020 року та на 

30 вересня 2021 року). Така незначна кількість осіб відповідає такій вимозі до 

включення кваліфікуючих ознак у КК України, як відносна поширеність діянь. 

Як відомо зазвичай у науковій літературі залежно від характеру 

повноважень, що визначають роль і ступінь участі у здійсненні державно-владних 

функцій, виокремлюються такі види державних службовців: керівники, 

спеціалісти, технічні виконавці [64, с. 26]. 

Належність державних службовців до керівників державної служби 

визначається з урахуванням багатьох факторів. Так, до державних службовців 

категорії «А» відносяться не будь-які державні службовці, а ті, що мають 

найбільш значущий правовий статус та здатні більш інтенсивно впливати на 

порядок суспільних відносин, який вони забезпечують. Наприклад, 

Н. Т. Гончарук державних службовців категорії «А» позначає терміном «керівний 

персонал у сфері державної служби» [23, с. 24]. При цьому виокремлює три групи 

керівників. Вищий рівень (top executive) – це група вищих керівних кадрів. 

(посадові особи, які займають найвищі керівні посади в органах державної влади і 

належать до службовців І – ІІ категорії посад). Їх призначає на посаду Президент 

України або КМУ. Середній рівень керівного персоналу у сфері державної 

служби (middle managers) – це керівники ІІІ–V категорії посад державної служби. 

Їх призначає на посаду Президент України, КМУ за поданням Головного 
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управління державної служби України, керівник органу державної влади 

самостійно або за погодженням з КМУ, Головне управління державної служби 

України та керівник органу державної влади вищого рівня. Нижчий рівень (low 

managers) – це керівники у сфері державної служби, які виконують управлінські 

функції, але не мають у своєму підпорядкуванні керівників. До них можна 

віднести керівників VI категорії посад державної служби, яких призначає вищий 

керівник або керівник того державного органу, у системі якого працює державний 

службовець [23, с. 26]. 

У Законі України «Про державну службу» державні службовці категорії 

«А» об‟єднуються поняттям «вищий корпус державної служби» [147]. 

На думку Н. І. Новогребельської, «усі керівні кадри, що працюють у сфері 

державної служби, мають певні якісні характеристики, виконують покладені на 

них завдання організовувати, координувати і контролювати роботу підлеглих, 

наділені повноваженнями приймати управлінські рішення і здійснювати 

організацію їх виконання» [117, с. 123]. Ця авторка на підставі аналізу ст. 2 

Закону України «Про державну службу», відповідно до якої керівником 

державної служби в державному органі визнається посадова особа, яка займає 

вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов‟язків 

якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації 

роботи інших працівників у цьому органі, визначається як керівник державної 

служби в державному органі [147], доходить висновку, що вищий корпус 

державної служби – це керівники державної служби в державних органах, 

юрисдикція яких поширюється на всю територію України (вищі та центральні 

органи державної влади) [117, с. 125]. 

Цілком погодимося з І. Новогребельською, що «інститут вищого корпусу 

державної служби характеризується, насамперед, керівними функціями та 

повноваженнями щодо управління державною службою» [117, с. 125]. Як 

передбачено у ст. 12 Закону України «Про державну службу», керівники 

державної служби належать до системи управління державною службою [147]. 

І. Новогребельовська виокремлює такі загальні характеристики інституту вищого 
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корпусу державної служби: вимоги до компетентностей службовців цього 

корпусу (загальні та спеціальні (ст. 20 закону України «Про державну службу»)), 

які є спільними для них та які погоджує Комісія з питань вищого корпусу 

державної служби; єдину конкурсну процедуру відбору на посади цього корпусу, 

яку проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби та яка вносить 

суб‟єкту призначення пропозиції щодо переможця конкурсу та другого за 

результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду (ст. 27 закону України «Про 

державну службу»). Згідно із Законом України «Про державну службу» Комісія з 

питань вищого корпусу державної служби є постійно діючим колегіальним 

органом (ст. 14 Закону України «Про державну службу»), яка щодо службовців 

вищого корпусу державної служби також розглядає пропозиції та надає згоду на 

дострокове звільнення їх з посади; вносить пропозиції суб‟єкту призначення щодо 

переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу; 

здійснює дисциплінарні провадження та вносить суб‟єкту призначення пропозиції 

за наслідками дисциплінарного провадження (ст. 27 Закону України «Про 

державну службу») [117, с. 125–126].  

В. Я. Малиновський виокремлює такі види посад державної служби залежно 

від змісту і характеру діяльності, способів призначення та надання повноважень 

на такі: політичні, які обіймають політичні діячі, які забезпечують визначення та 

вироблення політики. До політичних посад цей науковець відносить посади 

Президента України, Прем‟єр-міністра України, інших членів КМУ тощо; 

адміністративні – це посади, які мають забезпечувати реалізацію політики 

з орієнтацією на людину, особистість, громадянина (наприклад, це керівники 

центральних органів виконавчої влади; патронатні, які є допоміжними щодо того 

чи іншого політичного діяча,. Це посади радників, консультантів, помічників, 

прес-секретарів [97, с. 67–72]. 

Т. П. Мельничук до публічних політичних посад відносить такі: Президент 

України; Главу АПУ (на сьогодні – ОПУ) та його заступників, Постійного 

Представника Президента України в АР Крим та його заступників; членів КМУ, 

перших заступників та заступників міністрів; постійного представника КМУ у 
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КСУ; народних депутатів України; Уповноваженого ВРУ з прав людини та його 

представників; голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників; до спеціалізованих публічних посад – голів (або інших керівників), 

перших заступників та заступників центральних органів виконавчої влади зі 

спеціальним статусом: Антимонопольного комітету України, ФДМ, Національної 

ради та Державного комітету телебачення і радіомовлення України, НАЗК, 

Рахункової палати, ЦВК, митної та податкової служб, інших центральних органів 

виконавчої влади зі спеціальним статусом, перелік яких повинен вичерпно бути 

встановлений у ст. 24 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 

від 17 березня 2011 року № 3166-VІ [166]; до публічних посад службовців судової 

влади та прокуратури – суддів КСУ; суддів (судів загальної юрисдикції); 

прокурорів; до публічних посад службовців мілітаризованої державної служби – 

військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, утворених відповідно 

до закону; осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів та 

працівників інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше не 

передбачено законом; до публічних посад службовців органів місцевого 

самоврядування – посади, передбачені у статтях 2 і 3 Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року № 2493-ІІІ 

[162], зокрема: посади осіб, які працюють в органах місцевого самоврядування, 

мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-

розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за 

рахунок місцевого бюджету; виборні посади, на які особи обираються на місцевих 

виборах: депутати ВР АР Крим, Голова Ради міністрів АР Крим та його 

заступники, міністри АР Крим; депутати місцевих рад; виборні посади, на які 

особи обираються або затверджуються відповідною радою; посади, на які особи 

призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, 

районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, 

передбаченою законодавством України; до публічних посад державних 

службовців – посади, передбачені у ч. 2 ст. 3 Закону України «Про державну 

службу», а також деякі з тих, на які сьогодні цей Закон не поширюється: членів 
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центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом; службовців НБУ 

[103]. 

Вказані класифікації посад державних службовців повною мірою не можуть 

бути використані для визначення переліку службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, за КК України. Проте певні орієнтири для цього вони 

закладають. 

На нашу думку, до службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, ватро відносити керівників та їх заступників центральних органів 

виконавчої влади зі спеціальним статусом. Так, згідно зі ст. 24 Закону України 

«Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 року № 3166-VI, 

центральними органами виконавчої влади є Антимонопольний комітет України, 

ФДМ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, Державний комітет телебачення 

і радіомовлення України. При цьому, як передбачено у цій же статті, в Україні 

можуть функціонувати інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним 

статусом, які можуть бути утворені КМУ або утворені відповідно до закону. 

У ст. 24 вказаного Закону передбачено й питання діяльності НАБУ [166]. 

Окрім вищеперерахованих до центральних органів виконавчої влади також 

належать НАЗК, НАДС, АРМА, Адміністрація державної служби спеціального 

зв‟язку та захисту інформації, НАБУ, Пенсійний фонд України, Інститут 

національної пам‟яті. Про те, що той чи інший центральний орган виконавчої 

влади має спеціальний статус, свідчить як пряма вказівка у Законі, що регулює 

його діяльність (наприклад, НАЗК у ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання 

корупції» визначається як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним 

статусом [149]), так і зазначення того, що діяльність відповідного органу 

координується КМУ. Наприклад, згідно з Положенням про Національне агентство 

з питань державної служби, затверджене постановою КМУ від 1 жовтня 2014 року 

№ 500, НАДС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується i координується КМУ та який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері державної служби, здійснює функціональне 
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управління державною службою в органі державної влади, іншому державному 

органі, його апараті (секретаріаті) [131]. Звісно, перелік центральних органів 

виконавчої влади зі спеціальним статусом не є визначени раз і назавжди. КМУ 

може (за потреби) передбачити створення такого органу, діяльність якого вона 

буде координувати. Так само і ВРУ може прийняти у будь-який час Закон, в 

якому буде визначено новий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним 

статусом. Тому у частині включення керівного складу таких органів у перелік 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, буде так чи 

інакше наштовхуватися на проблему, що він рано чи пізно відставатиме від життя 

та від нормативного регулювання спеціального статусу центральних органів 

виконавчої влади. Недаремно, до прикладу, у переліку службових осіб, які 

займають особливо відповідальне становище, не вказано на керівний склад НАЗК, 

НАДС, АРМА тощо. Наприклад, у КПК голова та заступник НАЗК передбачений 

у переліку осіб. які займають особливо відповідальне становище. Натомість 

керівний склад НАДС, АРМА не міститься у жодному з таких переліків. Це  

– типовий недолік вичерпних переліків, який не здатний повністю охопити всі 

випадки правового регулювання і з плином часу стає пробільним.  

Окрім того, окремі центральні органи виконавчої влади можуть припиняти 

свою діяльність з тих чи інших причин, а їх вказівка певний час може існувати 

у відповідному переліку. Наприклад, згідно з ч. 3 примітки ст. 368 КК України до 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, віднесено 

керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг. Проте діяльність цієї комісії було припинено шляхом 

ліквідації у липні 2020 року [159]. Відповідні зміни до КК України внесені не 

були. Вказане стосується і ст. 216 КПК України, яка визначає підслідність ДБР, 

що також потребує відповідного коригування, а саме вилучення вказівки на 

керівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг.  

У контексті, що розглядається, пропонуємо у ч. 3 примітки ст. 368 чинного 

КК України вилучити вказівку на керівників Національної ради України з питань 
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телебачення і радіомовлення, НКЦПФР, Антимонопольного комітету України, 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України, ФДМ. Замість такого 

переліку віднести до службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, керівників центральних органів виконавчої влади зі спеціальним 

статусом. Водночас, попри належність та такого органу НАБУ, все ж вважаємо за 

доцільне залишити вказівку на нього у переліку службових осіб. які займають 

особливо відповідальне становище, з огляду на особливий його статус як 

правоохоронного. Разом з керівниками ДБР, БЕБ керівник НАБУ має належаних 

до вказаного виду службових осіб. Вказані пропозиції стосуються чинної редакції 

ч. 3 примітки ст. 368 КК України. Однак глобально пропонуємо все ж 

відмовитися від казуїстичного перерахування службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище, та перейти до узагальнюючої дефініції 

вказаного поняття. 

Надзвичайно позитивним у проєкті КК України є вказівка у переліку 

публічних службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, не 

лише на керівника відповідного органу, а й на його заступника (заступників) та 

осіб, які замінюють керівників. Звісно, заступники керівників вказані у чинній 

редакції ч. 3 ст. 368 КК України. Однак законодавець робить це непослідовно. 

А тому узагальнена формула, що службовими особами, які займають особливо 

відповідальне становище, є не лише керівники, а й їх заступник (заступники) та 

особи, які замінюють керівників. В останньому випадку така вказівка відсутня, 

що може зумовити певні труднощі та неоднаковість правового регулювання. 

Адже особи, які замінюють керівників, мають такий же обсяг повноважень та 

здатні з такою ж інтенсивністю впливати на порядок суспільних відносин, що й 

керівники. 

Як убачається з аналізу п. 57 ст. 1.3.1 проєкту КК України, його розробники 

не включили до переліку публічних службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, службових осіб, уповноважених на виконання функцій 

місцевого самоврядування. Нагадаємо, що чинний КК України відносить до них 

осіб, посади яких згідно зі ст. 14 Закону України «Про службу в органах 
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місцевого самоврядування» віднесені до першої та другої категорій посад в 

органах місцевого самоврядування (посади Київського міського голови, голів 

обласних рад та Севастопольського міського голови – перша категорія посад, 

посади Сімферопольського міського голови, міських (міст – обласних центрів) 

голів; заступників голів обласних рад та Севастопольського міського голови, 

заступника міського голови - секретаря Київської міської ради – друга категорія 

посад)). Ми все ж підтримуємо підхід, закріплений у КК України, відповідно до 

якого до службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, слід 

відносити також і окремих осіб, які уповноважена на виконання функцій 

місцевого самоврядування. Як зазначає Н. В. Левківська, «у Законі України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», на відміну від Закону України 

«Про державну службу», відсутнє розмежування посадових осіб на керівників та 

інших службовців. Відсутні навіть такі поняття. А такий розподіл міг би добре 

слугувати певним каталізатором до використання посадовцями організаційно-

розпорядчих та/або консультативно-дорадчих функцій» [92, с. 6]. Аналогічного 

висновку доходять М. Карпа та Т. Кіцак [61, с. 135]. 

Органи місцевого самоврядування, а отже їх посадові особи, на відміну від 

органів державної влади та їх посадових осіб, вирішують питання місцевого 

значення. Ці питання, на думку науковців, носять комплексний характер, оскільки 

пов‟язані з реалізацією інтересів членів територіальних громад в усіх сферах 

соціального життя: економіка, освіта, культура, громадський порядок тощо [180, 

с. 152]. У цій роботі ми не будемо вдаватися у дискусії з приводу визначення 

компетенції органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, оскільки це не є 

предметом нашого дослідження та не здатне вирішити відповідну проблему. 

Проте вбачається, що окремі посадові особи місцевого самоврядування, 

вирішують найбільш важливі проблеми громади, які мають локальний, але не 

менш важливий та значущий характер, ніж проблеми, вирішення яких належить 

до компетенції органів державної влади та їх службових осіб, які віднесені 

законодавцем до таких, що займають особливо відповідальне становище. 

Найбільший концентрат таких важливих повноважень зосереджені «у руках» 
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посадових осіб місцевого самоврядування, які належать до осіб, посади яких 

згідно зі ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

віднесені до першої та другої категорій посад в органах місцевого 

самоврядування (посади Київського міського голови, голів обласних рад та 

Севастопольського міського голови – перша категорія посад, посади 

Сімферопольського міського голови, міських (міст – обласних центрів) голів; 

заступників голів обласних рад та Севастопольського міського голови, заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради – друга категорія посад)). 

Тому й у КК України виокремлення у п. 3 ч. 3 примітки ст. 368 КК України є 

цілком логічним та правильним. А тому відповідного коригування потребує і 

проєкт КК України. 

Щодо самої дефініції поняття, яка на сьогодні передбачена у КК України та 

пропонується до закріплення у проєкті цього Кодексу. Прийом нормотворчої 

техніки, за якого використовуються казуїстичні переліки для визначення змісту 

поняття отримав назву казуїстичного [9, с. 76]. З. А. Загиней відносить до 

прийомів об‟єктивації нормативного змісту кримінального закону України 

абстрактний (оціночний), казуїстичний (формальний) і змішаний абстрактно-

казуїстичний (оціночно-формальний) [39, с. 95]. Окрім того, ця дослідниця 

виокремлює такий вид законодавчих дефініцій кримінально-правових понять, як 

«описові (казуїстичні) визначення, які розкривають зміст поняття шляхом 

перерахування його частин або ознак. Для них характерна, з одного боку, 

порівняно точна характеристика об‟єкта, що визначається, а з другого  

– обмеженість визначення, що не дає змоги застосувати правову норму в 

необхідних випадка» [39,  c. 134]. З. А. Загиней вважає, що превалювання у тексті 

КК України казуїстичних дефініцій «свідчить про недостатню юридичну 

культуру, невисокий рівень законодавчої техніки» [39, с. 141]. 

Визначаючи службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, у КК України, без казуїстичного перерахування все ж не обійтися, 

оскільки у визначенні цього поняття другий та третій вид службових осіб, яких ми 

виокремлювали у підрозділі 1.1 мають окремо перераховуватися, що вноситиме 
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елемент казуїстичності у дефініцію поняття «службові особи, які займають 

особливо відповідальне становище». Водночас підхід до формулювання топ-

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище (п. 1 ч. 3 

примітки ст. 368 КК України) слід змінити та відмовитися від казуїстичного 

переліку посад, які належать до категорії таких службових осіб, оскільки, як було 

зазначено вище, такий перелік неминуче зумовлює пробільність самої дефініції, 

оскільки не всі службові особи, які фактично займають особливо відповідальне 

становище, є в цьому переліку (наприклад, керівники та їх заступники НАЗК, 

НАДС, АРМА, Адміністрації державної служби спеціального зв‟язку та захисту 

інформації, Пенсійного фонду України, ОПУ), а також наявність у цьому переліку 

посад тих органів, які припинили свою діяльність (наприклад, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг). 

На наш погляд, топ-службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, у КК України слід визначати, за прикладом відповідної норми у 

КК Молдови, як осіб, порядок призначення яких передбачено у Конституцією 

України, або особи, які призначаються чи обираються на посаду Президентом 

України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, а також їх 

заступник (заступники) та особи, які замінюють керівників. 

Що стосується техніки викладу дефініції поняття «службова особа, яка 

займає особливо відповідальне становище», то зауважимо, що у чинному 

КК України п. 1 ч. 3 примітки ст. 368 описано невдало. У ньому суцільним рядком 

міститься перелік топ-службових осіб. Більш вдало обрано варіант казуїстичного 

розташування переліку службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, у проєкті КК України, в якому вони групуються. І кожна група 

службових осіб, повноваження або правовий статус яких певним чином схожий. 

При цьому кожна група пронумерована пунктом з літерним позначенням. 

Наприклад, у пп «е» п. 56 ст. 1.3.1 вказано на Директора НАБУ, Директора ДБР, 

Директора БЕБ або особу, яка виконує їхні обов‟язки. Так, НАБУ – це 

центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який 

покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 
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корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його 

підслідності, а також запобігання вчиненню нових (ч. 1 ст. 1 Закону Україгни 

«Про Національне антикорупційне бюро України» [155]), ДБР – це державний 

правоохоронний орган, на який покладаються завдання щодо запобігання, 

виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних 

правопорушень, віднесених до його компетенції [146], БЕБ – це центральний 

орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії 

правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. 

Відповідно до покладених завдань БЕБ виконує правоохоронну, аналітичну, 

економічну, інформаційну та інші функції (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Бюро 

економічної безпеки України» від 28 січня 2021 року № 1150-IX) [140]. Ці органи, 

як бачимо, здійснюють подібні функції, а тому є всі підстави виокремлювати їх у 

самостійний підпункт. 

Вище ми вже посилалися на Т. П. Мельничук, яка виокремлює різні типи 

посад, обіймаючи які службова особа вважається такою, що займає особливо 

відповідальне становище [103]. Нам її підхід імпонує та може бути запозичений 

для формулювання переліку публічних службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище. М. А. Баламуш та Н. В. Добровольська виокремлюють 

такі ознаки публічної служби, яка здійснюється особами, що обіймають політичні 

посади в органах виконавчої влади: «1) передбачає конституційно-правовий 

порядок вступу до політичної служби та її проходження (конституційно-правовий 

статус службовців, що посідають політичні посади); 2) повноваження, які 

закріплюються за політичними посадами в органах виконавчої влади, потребують 

наявності відповідних адміністративно-правових форм і механізмів їх реалізації 

(адміністративно-правовий статус службовців, що посідають політичні посади); 

3) у службовців, що обіймають політичні посади відсутня дисциплінарна 

відповідальність, а тому до структури їх адміністративно-правового статусу не 

входить юридична відповідальність; 4) професіоналізм діяльності політичних 

службовців в системі органів виконавчої влади проявляється в гармонійному 

поєднанні їх політичної та адміністративної діяльності» [7]. До політичних посад 
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будемо відносити Президента України, Главу ОПУ та його заступників, 

Секретара РНБО та його заступників, Постійного Представника Президента 

України в АР Крим та його заступників, Прем‟єр-Міністра України, членів КМУ, 

перших заступників та заступників міністрів; народних депутатів України, 

Уповноваженого ВРУ з прав людини та його представників. 

До спеціалізованих публічних посад будемо відносити керівників 

центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом та їх заступників. 

Ми зазначали вище, що до них належать Антимонопольний комітет України, 

ФДМ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України, НАЗК, НАДС, АРМА, Адміністрація державної служби 

спеціального зв‟язку та захисту інформації, НАБУ, Пенсійний фонд України, 

Інститут національної пам‟яті. 

До публічних посад службовців судової влади та прокуратури належать 

судді КСУ, судді ВС, судді вищих спеціалізованих судів, члени ВРП, ВККС, 

Генеральний прокурор та його заступники, керівник САП та його заступники, . На 

нашу думку, немає сенсу (аби не переобтяжувати текст) виокремлювати, 

наприклад Голову ВС, його заступників, оскільки лише суддя ВС може обійняти 

посаду Голови ВС. 

До публічних посад службовців правоохоронних органів та центральних 

органів виконавчої влади зі спеціальним статусом будемо відносити Директора 

НАБУ та його заступників, Директора ДБР та його заступників, Директора БЕБ та 

його заступників. 

Окремими категоріями публічних службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище є вищий корпус державної служби (державні службовці 

категорії «А») та посадові особи місцевого самоврядування, віднесені до першої 

та другої категорій посад в органах місцевого самоврядування (посади Київського 

міського голови, голів обласних рад та Севастопольського міського голови  

– перша категорія посад, посади Сімферопольського міського голови, міських 

(міст – обласних центрів) голів; заступників голів обласних рад та 
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Севастопольського міського голови, заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради – друга категорія посад)). 

Саме у такий спосіб та з такими формулюваннями, на наш погляд, доцільно 

формулювати дефініцію поняття «публічна службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» у КК України. 

Нагадуємо, що викладене стосується «косметичного» вдосконалення 

дефініції поняття «службова особа, яка займає особливо відповідальне 

становище», що, очевидно, може мати місце у подальшому. Проте вище вже 

обґрунтовувалося, що все ж доцільно змінити підходи та перейти до 

узагальнюючого викладу тієї частини дефініції вказаного поняття, що визначає 

топ-службових осіб, які займають особливо відповідальне становище. 

Насамкінець зупинимося на тому, стосовно яких складів кримінальних 

правопорушень відповідну кваліфікуючу ознаку доцільно виокремлювати. 

У проєкті КК України вчинення кримінального правопорушення публічною 

службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, 

з використанням нею влади, службових повноважень або пов‟язаних з ними 

можливостей відповідно до ст. 2.2.4. є ознакою складу злочину, які підвищує 

тяжкість злочину на два ступеня. І це є виправданим. Про це йшлося вище. 

Відповідна кваліфікуюча ознака має виконувати диференціюючу та пеналізаційну 

функції стосовно всіх складів кримінальних правопорушень, що вчиняються 

у публічній сфері службовими особами. 

2.4 Аналіз судової практики стосовно притягнення службових осіб, які 

займають особливо відповідальне становище, до кримінальної 

відповідальності 

У судовій практиці України, як зазначалося вище, злочини, вчинені 

службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, стосовно 

яких було закінчено досудове розслідування та ухвалено остаточне судове 

рішення (яке не було оскаржено до суду вищої інстанції) – велика рідкість. Проте 
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все ж окремі остаточні судові рішення нам вдалося відшукати, аналіз яких 

слугуватиме ілюстрацією теоретичних положень, викладених раніше, в аспекті 

визначення приналежності службових осіб до тих, що займають особливо 

відповідальне становище, та кваліфікації їх дій. 

Перша ситуація стосується кваліфікації дій загального суб‟єкта, який 

вчинив злочин, передбачений ст. 369 КК України, стосовно службової особи, яка 

займає особливо відповідальне становище, а саме Голові ФДМ. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про Фонд державного майна України» ФДМ 

є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує 

державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження 

державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі 

корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що 

належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання 

оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. ФДМ 

відповідальний перед Президентом України. Діяльність ФДМ спрямовується і 

координується КМУ. ФДМ очолює Голова, який за згодою ВРУ призначається на 

посаду та звільняється з посади Президентом України (ст. 7 вказаного Закону 

України) [165]. Відповідно до п. 12 ст. 85 Конституції України ВРУ за поданням 

Президента України призначає Голову ФДМ [73]. Як передбачено у ч. 1 ст. 24 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», ФДМ є центральним 

органом виконавчої влади із спеціальним статусом [166]. Відповідно до ч. 3 ст. 19 

вказаного Закону України, керівник центрального органу виконавчої влади та 

його заступники є державними службовцями [166]. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону 

України «Про державну службу» посада керівника центрального органу 

виконавчої влади віднесена до посад державної служби категорії «А» [147]. 

Відповідно до п. 1 ч. 3 примітки ст. 368 КК України Голова ФДМ є службовою 

особою, яка займає особливо відповідальне становище.  

Таким чином, як вбачається з аналізу галузевого та кримінального 

законодавства України, Голова ФДМ є службовою особою, яка займає особливо 

відповідальне становище на підставі як п. 1 ч. 3 примітки ст. 368 (його посада 
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визначена у вичерпному переліку), так і на підставі п. 1 ч. 3 примітки цієї статті 

(як державний службовець категорії «А»). 

Як вбачається з вироку ВАКС, згідно з обвинувальним актом Особа_1 

висунуто обвинувачення, у тому, що у період з 20 вересня 2019 року по 29 січня 

2020 року, за попередньою змовою із Особа_2 та Особа_3, матеріали щодо яких 

виділені в окреме провадження, будучи залученим вказаними особами до 

вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення контролю над 

господарською діяльністю АТ «ОПЗ», та забезпечення укладення між АТ «ОПЗ» 

в обхід процедури відбору, із заздалегідь визначеними ними підконтрольними 

суб‟єктами господарювання, договорів переробки давальницької сировини та 

призначення підконтрольного їм Голови правління АТ «ОПЗ», під час особистих 

зустрічей у приміщеннях закладів громадського харчування висловив пропозицію 

та в подальшому Особа_2, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, 

надали Голові ФДМ Особа_4 неправомірну вигоду за вчинення ним в інтересах 

того хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб, вищезазначених дій 

із використанням службового становища, вчинених за попередньою змовою 

групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України 

[20].  

Крім цього, Особа_1 висунуто обвинувачення у тому, що у період з грудня 

2019 року по 27 січня 2020 року, за попередньою змовою із Особа_2, матеріали 

щодо якої виділені в окреме провадження, бажаючи відтермінувати приватизацію 

єдиного майнового комплексу ДП «ТВК» з січня 2020 року до листопада 2020 

року, під час особистих зустрічей умисно висловили пропозицію Голові ФДМ 

Особа_4 надати неправомірну вигоду за вчинення ним в інтересах того, хто надає 

неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб, вищезазначених дій із 

використанням службового становища, вчинена повторно за попередньою змовою 

групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України 

[20]. 

Насамперед, у вироку ВАКС від 28 травня 2020 року визначається як 

нормативний, так і індивідуальний рівні правового статусу Голови ФДМ. 
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Нормативний рівень визначено на підставі аналізу положень Конституції України 

[73], Законів України «Про Фонд державного майна України» [165], «Про 

центральні органи виконавчої влади» [166], «Про державну службу» [147]. Окрім 

того, як зазначалося вище, визначена приналежність Голови ФДМ до службових 

осіб, які займають особливо відповідальне становище, на підставі примітки 

ст. 368 КК України.  

Окрім того, закінчуючи визначати нормативний рівень правового статусу 

Голови ФДМ, ВАКС доходить такого висновку: «з урахуванням положень пп «а» 

п. 1 ч. 1 ст. З Закону України «Про запобігання корупції» Голова Фонду є особою 

уповноваженою на виконання функцій держави, а отже суб‟єктом, на якого 

поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», і за характером 

своїх повноважень здійснює функції представника влади та виконує 

організаційно-розпорядчі функції. Відтак, приймаючи до уваги п. 1 ч. 2 ст. 5 

Закону України «Про державну службу», п. 1 примітки ст. 364, п. 3 примітки ст. 

368 КК України, Особа_4, обіймаючи посаду Голови ФДМ, є службовою особою, 

яка займає особливо відповідальне становище» [20]. 

Погодитися з таким підходом, за якого суд визначив належність Голови 

ФДМ до осіб, уповноважених на виконання функцій держави», на якого 

поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», оскільки, як 

вказувалося вище, поняття «особа, уповноважена на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування» та «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» - різні за обсягом. При цьому доведено, що перше з них 

вживається в антикорупційному законодавстві України та його недоцільно 

використовувати у тексті КК України, а друге – власне кримінально-правове 

поняття. Тому визначити, що особа, які було висловлено пропозицію надати 

неправомірну вигоду, належить до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, недоцільно під час кваліфікації дій особи 

за ст. 369 КК України. 

Окрім того, у вироку ВАКС від 28 травня 2020 року визначається 

індивідуальний рівень правового статусу Голови ФДМ. Зокрема, по першому 
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епізоду, який описувався вище, було проаналізовано судом Закон України «Про 

центральні органи виконавчої влади», а саме повноваження керівника 

центрального органу виконавчої влади, Закон України «Про управління об‟єктами 

державної власності» [164], суд дійшов висновку, що «службове становище є 

комплексним поняттям, яке охоплює не тільки прямі повноваження службової 

особи, але й можливість віддання нею вказівок, наказів розпоряджень підлеглим 

або підконтрольним працівникам чи службовим особам, авторитет посади, 

авторитет службового становища, авторитет органу де працює службова особа. 

Відповідно до цього використання службового становища передбачає як 

використання службовою особою прямих службових повноважень, віднесених до 

її компетенції, так і використання нею підлеглих працівників чи службових осіб, 

використання впливу на вищестоящих службових осіб в компетенції яких 

знаходиться вчинення певного діяння, а також використання службового 

авторитету, авторитету посади чи авторитету органу де працює службова особа 

для впливу на інших службових осіб, працівників підприємств, установ, 

організацій чи окремих громадян». Відтак Особа_4, обіймаючи посаду Голови 

ФДМ з огляду як на прямо передбачені службові повноваження, так і на авторитет 

посади, участь у формуванні складу Наглядової ради та Правління АТ «ОПЗ», мав 

можливість використовуючи своє службове становище вчинити дії зі сприяння у 

призначенні певної особи тимчасово виконуючим обовязки голови правління АТ 

«ОПЗ»; призначенні на зазначену посаду окремої особи за результатами 

проведеного конкурсу; відборі контрагента на укладення з АТ «ОПЗ» договору 

переробки давальницької сировини» [20]. 

Окрім того, судом було встановлено, що ОСОБА_4 було призначено на 

посаду Голови ФДМ постановою ВРУ від 19 вересня 2019 року № 118-ІХ. Тобто, 

визначено той нормативний акт, на підставі якого у Особа_4 виник правовий 

статус Голови ФДМ а, отже, службової особи, яка займає особливо відповідальне 

становище [20].  

Проте, на наш погляд, вважаємо за доцільне відзначити, що задля точності 

кримінально-правової кваліфікації та встановлення конкретних повноважень 
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Голови ФДМ, слід було б проаналізувати посадову інструкцію Голови ФДМ. Як 

правильно вказував у своїй праці К. В. Юсубов, характеризуючи зміст ознаки 

«вчинення злочину службовою особою, яка займає особливо відповідальне 

становище» у складі злочину, передбаченому ч. 3 ст. 382 КК України, «ознакою 

службової особи як суб„єкта злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК, є 

встановлення кола його службових обов„язків, з яких має випливати, що до 

компетенції саме цієї службової особи, а не інших службових осіб юридичної 

особи, входить вчинення дій, спрямованих на виконання судового рішення» [228, 

с. 151]. Тобто на інливідуальному рівні визначення правового статусу службової 

особи, яка займає особливо відповідальне становище, слід аналізувати як загальні 

нормативні акти, які визначають компетенцію цієї службової особи, так і її 

посадову інструкцію, наказ про призначення. Це потрібно робити для 

забезпечення точності кримінально-правової кваліфікації. При цьому у судових 

рішеннях, на нашу думку, слід посилатися на конкретні пункти вказаних 

нормативних актів. 

У вказаній кримінальній справі між прокурором та обвинуваченим було 

укладено угоду про визнання винуватості, яка була затверджена судом. Особа_1 

було визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України і призначено узгоджене покарання у виді 

позбавлення волі на строк 5 років. Згідно зі ст. 75 КК України Особа_1 було 

звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки [20]. 

Вирок ВАКС від 28 травня 2020 року було оскаржено до Апеляційної 

палати ВАКС Особа_2, співучасником злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 

КК України. В апеляційній скарзі він вважає, що вказаним вироком порушуються 

його права та свободи, оскільки його особу як Особа_2, яка зазначена у вироку, 

що вчинила злочини у співучасті, можна ідентифікувати, попри відсутність 

прізвища, оскільки про вчинення цих подій були публікації у пресі і там зазначено 

його прізвище та прізвище обвинуваченого Особа_1. Також вважає, що угода про 

визнання винуватості, яка укладена стосовно Особа_1, який вчинив корупційний 

злочин за ч. 4 ст. 369 КК України, та в якій узгоджено звільнення від відбування 
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покарання з випробуванням, є такою, що не відповідає вимогам КПК України, а 

тому суд першої інстанції не мав правових підстав для її затвердження. Вважає, 

що звільнення від відбування покарання за вчинення корупційних злочинів, 

заборонене [212]. 

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС не встановила обставин, які б 

свідчили про порушення прав апелянта при ухваленні вироку чи укладенні угоди 

щодо наявності висловлювання про його винуватість у вчиненні кримінального 

правопорушення. За змістом вироку ідентифікувати особу Особа_2 як 

співучасника дій, в яких обвинувачується Особа_1, на думку колегії суддів, 

неможливо. Тому доводи апеляційної скарги в частині тверджень Особа_2, що у 

судовому рішенні зазначено про визнання його дій протиправними, не 

підтверджені та спростовуються текстом вироку. Окрім того, безпідставними 

було визнано й інші доводи апелянта, зазначені вище [212]. 

ККС ВС відмовив у відкритті касаційного провадження за касаційною 

скаргою Особа_2 на ухвали апеляційного суду  від 30 липня 2020 року, оскільки 

вказане рішення не підлягає апеляційному оскарженню [213]. 

Інша справа стосується кримінально-правової оцінки дій загального 

суб‟єкта, який вчинив злочин, передбачений ст. 369 КК України. Згідно з 

обвинувальним актом, складеним НАБУ, орган досудового розслідування вважав 

установленим те, що Особа_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене 

ч. 4 ст. 369 КК України, а саме надання службовій особі, яка займає відповідальне 

становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах 

того, хто надає таку вигоду, дій з використанням наданої їй влади чи службового 

становища.  

Згідно з формулюванням обвинувачення, визнаного доведеним ВАКС, 

Особа_1 вчинив закінчений замах на надання службовій особі Державної 

аудиторської служби України (далі – Держаудитслужби) неправомірної вигоди 

у розмірі 5 000 доларів США за вчинення службовою особою Держаудитслужби 

в інтересах Особа_1 дій з використанням наданої їй влади чи службового 

становища, тобто впливу на результати позапланової виїзної ревізії з окремих 
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питань фінансово-господарської діяльності ГПУ за період з 21 грудня 2015 року 

по 01 січня 2016 року [19]. 

За обставинами справи, Особа_1, заступник начальника відділу експлуатації 

будівель і споруд та соціального забезпечення управління матеріально-технічного 

забезпечення ГПУ, за сприяння у підготовці позитивного акту за наслідками 

проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-

господарської діяльності ГПУ, яку проводили службові особи Держаудитслужби, 

Особа_2, Особа_4 та Особа_5, у межах іншого кримінального провадження, 

розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 

ст. 191 КК, у межах якого перевірялися обставини можливої розтрати бюджетних 

коштів службовими особами ГПУ, зокрема й Особа_1, на виконання ухвали 

Солом`янського районного суду м. Києва про проведення позапланової виїзної 

ревізії. Особа_1, побоюючись виявлення аудиторами порушень вимог 

законодавства України в сфері державних закупівель, зв‟язався зі своїм знайомим, 

Особа_7 та домовився про вирішення питання з керівником ревізійної групи, за 

що готовий надати неправомірну вигоду у сумі від 5 000 до 10 000 доларів США. 

Особа_1 позичив кошти в іншого знайомого, якому не було відомо про 

використання їх як неправомірної вигоди та передав Особа_7 5 000 доларів США. 

Останній звернувся з заявою до НАБУ та був залучений до конфіденційного 

співробітництва. Під час чергової зустрічі Особа_1 повідомив Особа_7 про те, що 

змін у поведінці ревізорів, які її проводять, він не побачив, тому не впевнений у 

відсутності негативних наслідків для себе за результатами ревізії, а тому висунув 

вимогу Особа_7 повернути кошти у розмірі 5 000 доларів США. Під час наступної 

зустрічі Особа_7 повернув Особа_1 кошти у розмірі 5 000 доларів США, після 

чого злочинна діяльність Особа_1 була припинена працівниками НАБУ. Особа_1 

було затримано, а кошти вилучено [19]. 

На нормативному рівні діяльність Держаудитслужби регламентується 

Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні» від 26 січня 1993 року № 2939-XII та Положенням про 

Державну аудиторську службу України, затвердженим постановою КМУ 
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від 03 лютого 2016 р. № 43. Так, згідно зі статтями 1 та 2 Закону України «Про 

основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», 

здійснення цього контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, 

уповноважений КМУ на реалізацію державної політики у сфері державного 

фінансового контролю, головними завданнями якого є: здійснення державного 

фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових 

ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в 

бюджетних коштах та взяттям зобов‟язань, ефективним використанням коштів і 

майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у 

міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах 

загальнообов‟язкового державного соціального страхування, бюджетних 

установах і суб‟єктах господарювання державного сектору економіки, а також на 

підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, 

який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів 

загальнообов‟язкового державного соціального страхування або використовують 

(використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно 

(далі - підконтрольні установи), за дотриманням бюджетного законодавства, 

дотриманням законодавства про закупівлі, діяльністю суб‟єктів господарської 

діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до 

підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному 

провадженні [157]. 

Держаудитслужба, згідно з п. 1 Положення про Державну аудиторську 

службу України, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується КМУ через Міністра фінансів та який реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю. У пунктах 10 та 12 

цього Положення передбачено, що Держаудитслужбу очолює Голова, який 

призначається на посаду та звільняється з посади КМУ в установленому порядку 

та має заступників, які також призначаються на посаду та звільняються з посади 

Урядом [130]. 
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Проте такий нормативний рівень зясований у вироку, що аналізується, не 

був. У ньому проаналізовано лише індивідуальний рівень, а саме констатовано, 

що Особа_1 висловив прохання, щоб Особа_7 передав неправомірну вигоду або 

Особа_2 (в.о. першого заступника Голови Держаудитслужби; категорія «А» 

держслужби; службова особа, яка займає особливо відповідальне становище); або 

Особа_4 (заступник начальника відділу Держаудитслужби; категорія «Б»; 

службова особа, яка займає відповідальне становище); або Особа_5 (головний 

державний фінансовий інспектор Держаудитслужби; категорія «В»; службова 

особа) [19]. 

Окрім того, визначено, на підставі яких документів вказані службові особи 

були призначені на посади: Особа_2 було призначено в.о. першого заступника 

Голови Держаудитслужби відповідно до розпорядження КМУ від 22 липня 

2016 року № 510-р; Особа_5 – на посаду головного державного фінансового 

інспектора відділу контролю діяльності суб`єктів господарювання Департаменту 

взаємодії з правоохоронними органами наказом голови Держаудитслужби від 

25 квітня 2016 року № 106-о, а Особа_3 – заступника директора департаменту  

– начальника відділу контролю діяльності суб`єктів господарювання 

Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Держаудитслужби наказом 

голови Держаудитслужби від 11 квітня 2016 року № 27-о [19].  

У вироку було визначено й коло службових обов‟язків Особа_2 на підставі 

аналізу письмового документа, а саме наказу Держаудитслужби від 01 серпня 

2016 року № 46 «Про розподіл обов`язків між Головою Державної аудиторської 

служби України, першим заступником та заступником Голови», а також на 

підставі показань Особа_2 як свідка. Так, згідно з вказаним наказом перший 

заступник Голови координує та контролює діяльність, зокрема, Департаменту 

взаємодії з правоохоронними органами, а Особа_2 показав, що не був 

уповноважений підписувати акти за результатами позапланової ревізії, оскільки 

відповідальність за результати ревізії несе ревізор, який її проводить. Мав право 

заслуховувати на нарадах результати проведення ревізій та проблеми, які 

виникали під час їх проведення [19]. 
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Тобто, у вироку ВАКС від 12 липня 2021 року достатньо повно визначено 

індивідуальний нормативний рівень статусу службової особи, яка займає 

особливо відповідальне становище, на підставі аналізу письмових документів, 

показань свідків, що свідчать про факт призначенння цієї особи на посаду, про 

початок та правомірність виконання нею службових обовязків, а також про її 

належність до службових осіб, які займають особлмво відповідальне становище 

(державний службовець категорії «А»), коло його службових повноважень.  

Здійснивши перекваліфікацію дій Особа_1 на ч. 2 ст. 15 – ч. 1 ст. 369 КК, не 

інкримінував Особа_1 таку кваліфікуючу ознаку, як надання неправомірної 

вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище. Таке 

рішення було мотивовано наявністю у Особа_2 невизначеного альтернативного 

умислу стосовно адресата неправомірної вигоди. Так, з матеріалів справи 

вбачається, що він не вказав чітко на необхідність передачі неправомірної вигоди 

саме Особа_2, а називав прізвища як Особа_2, так і працівниць 

Держаудитслужби, які безпосередньо проводили позапланову Ревізію. Суд 

дійшов висновку, що «при вчинені злочину з альтернативним умислом діяння 

винного слід кваліфікувати за фактично завданою шкодою (злочин 

з матеріальним складом). Випадки кваліфікації злочинів, шкода від яких не 

настала в силу різних причин, вимагають врахування особливостей психічних 

процесів, в яких виявляється ставлення особи до вчинюваного нею діяння та його 

наслідків, яке в теорії кримінального права позначають «неконкретизованим 

умислом» або «альтернативним умислом … при так званому неконкретизованому 

умислі винний сприймає як неминучий лише мінімальний з можливих наслідків, 

саме він і є безпосередньо бажаним результатом його злочинної діяльності. Щодо 

ж до інших можливих наслідків у винного немає чіткого передбачення їх 

настання – вони сприймаються ним лише як потенційно реально можливі й 

допустимі в конкретній ситуації». З огляду на це було констатовано, що у діях 

обвинуваченого наявний замах на надання неправомірної вигоди альтернативно 

трьом особам: Особа_2, Особа_4, Особа_5. При замаху з альтернативним умислом 

дії винуватого слід кваліфікувати за найлегшим із наслідків, який охоплювався 
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його свідомістю, - закінчений замах на надання неправомірної вигоди службовій 

особі [19]. 

В окремій думці судді до вироку ВАКС від 12 липня 2021 року також 

йдеться про те, що цей суддя погоджується, зокрема, з тим, що обвинувачення, 

висунуте обвинуваченому Особа_1 в наданні неправомірної вигоди службовій 

особі, що займала особливо відповідальне становище, не знайшло свого 

підтвердження, адже у справі немає жодного прямого доказу, або достатньої 

сукупності непрямих доказів, що підтверджували би надання обвинуваченим 

Особа_1 неправомірної вигоди Особа_2 [120]. 

Таким чином, у вказаному випадку, як зазначено у вироку ВАКС, було 

констатовано альтернативний умисел Особа_1 стосовно усвідомлення власне 

наявності кваліфікуючої ознаки складу кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України – «вчинення злочину стосовно особи, яка 

займає особливо відповідальне становище». Стосовно усвідомлення ознак складу 

кримінального правопорушення, які є кваліфікуючими ознаками, варто додати, 

що О. І. Рарог вважає, що їх усвідомлення не входить у зміст умислу. Проте, коли 

мова йде про спеціального суб‟єкта кримінального правопорушення (у тому 

числі, про службову особу, яка займає особливо відповідальне становище), то 

умислом винного повинні охоплюватися не самі додаткові ознаки суб‟єкта, 

а характер порушуваних винним спеціальних обов‟язків, які визначають 

специфічні властивості самого діяння [170, с. 29]. 

Окрім того, у теорії кримінального права наявність альтернативного умислу 

здебільшого пов‟язується з усвідомленням особою декількох можливих суспільно 

небезпечних наслідків своєї протиправної поведінки. Наприклад, на думку 

О. В. Ус, яка відносить альтернативний умисел до підвиду конкретизованого, 

«для кваліфікації вчиненого суб‟єктом злочину з конкретизованим умислом 

необхідно встановити, що: а) суб‟єкт мав конкретне уявлення (усвідомлення) про 

якісні та кількісні фактичні й соціальні характеристики діяння та б) наслідки 

такого діяння чітко конкретизовані у свідомості суб‟єкта. Конкретизований 

умисел, за загальним правилом, може бути лише прямим. Якщо при 
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конкретизованому прямому умислі суспільно небезпечні наслідки не настали, то 

можна говорити лише про замах на вчинення злочину» [210, с. 132]. Р. В. Вереша, 

виокремлюючи альтернативний умисел у самостійний вид, пише, що це 

здійснено, «… оскільки за ознаками ставлення особи до наслідків як об‟єктивної 

обставини конкретного злочину його не можна характеризувати як визначений» 

[17, с. 230]. Таким чином, і цей автор співвідносить альтернативний умисел 

з суспільно небезпечними наслідками кримінального правопорушення. 

Погодитися з вказаними підходами можемо частково. На нашу думку, 

альтернативний умисел має місце у тих випадках, коли обвинувачений 

усвідомлює настання декількох суспільно небезпечних наслідків, кожен з яких 

конкретизований у його свідомості. Якщо аналізувати ситуацію, яка 

розглядається, то Особа_1 усвідомлював, що неправомірна вигода може бути 

надана у тому числі й службовій особі, яка займає особливо відповідальне 

становище (Особа_2).  

Згідно з п. 36 Порядку проведення інспектування Державною аудиторською 

службою, її міжрегіональними територіальними органами акт ревізії підписується 

посадовою особою органу державного фінансового контролю та керівником і 

головним бухгалтером об'єкта контролю або особою, уповноваженою на ведення 

бухгалтерського обліку, а також за необхідності іншими працівниками об'єкта. У 

разі проведення посадовими особами органу державного фінансового контролю і 

залученими спеціалістами ревізії в складі групи акт ревізії підписується 

керівником групи [134]. 

З огляду на посаду, яку обіймав Особа_2 (в.о. першого заступника 

Держаудитслужби), власне він і був керівником групи, яка проводила ревізію, а 

отже з огляду на положення цитованого вище Порядку, від нього й залежало 

підписання акта ревізії у підрозділі ГПУ, а також інформація, яка могла бути 

відображена в акті ревізії, а отже від позиції саме керівника ревізійної групи, 

Особа_2, могло залежати і рішення органу досудового розслідування про 

обвинувачення Особа_1 у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 191 КК України. Тобто, на нашу думку, Особа_1 власне і 
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розраховував на те, що неправомірна вигода у розмірі 5 000 доларів США буде 

передано саме Особа_2 як посадовій особі Держаужитслужби та керівнику 

ревізійної групи, що проводилася у межах кримінального провадження. Тому 

й Особа_1 усвідомлював, що вчиняє злочин стосовно службової особи, яка займає 

особливо відповідальне становище. А тому, на нашу думку, перекваліфікація 

у вироку ВАКС дії Особа_1 з ч. 4 на ч. 1 ст. 369 КК України є помилковою. 

Стосовно закінченого замаху на вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, наявність ознак якого вбачається у діях 

Особа_1, то зазначимо наступне.  

В окремій думці суддя О. О. Кравчук стосовно такої оцінки відзначив, що 

замах на надання обвинуваченим ОСОБА_1 неправомірної вигоди ОСОБА_2 або 

ОСОБА_3, ОСОБА_4 відображає лише одну з можливих версій події, що сталася. 

Також цілком імовірною версією цієї події є вчинення надання ОСОБА_1 

неправомірної вигоди особі Особа_7, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за 

таку вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на 

виконання функцій держави, тобто кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 369-2 КК України, за яким на момент постановолення 

вироку ВАКС минули строки давності, передбачені ст. 49 цього Кодексу [120].  

У вироку ВАКС наявність закінченого замаху на надання неправомірної 

вигоди Особа_1 обґрунтовується наступним чином. Як передбачено у постанові 

ВС від 20 травня 2020 року у справі № 753/21723/16-к (провадження № 51-

1406км19), злочин, передбачений ст. 369 КК України є закінченим з моменту, 

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 неправомірну вигоду, 

то дії того, хто намагався її надати, належить кваліфікувати як замах на вчинення 

злочину [137].  

Колегія суддів ВАКС, аналізуючи фактичні обставини кримінального 

провадження, дійшла висновку, що жодна службова особа не прийняла ні 

неправомірну вигоду в повному обсязі, ні хоча б її частину, яку передав Особа_1. 
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З огляду на положення частин 1 та 2 ст. 15 КК України, колегія суддів ВАКС 

дійшла висновку, що Особа_1 вчинив всі дії, які вважав за необхідне для надання 

неправомірної вигоди службовим особам Держаудитслужби (передав кошти 

в розмірі 5 000 доларів США Особа_7), однак кримінальне правопорушення не 

було закінчено з причин, які не залежали від волі Особа_1 (відмова від вчинення 

злочину посередником Особа_7 та звернення його із заявою до НАБУ). Сторона 

обвинувачення не довела наявності змови між Особа_7 і Особа_2 та/або іншими 

працівниками Держаудитслужби на вчинення злочину. Суд встановив відсутність 

у Особа_2 та інших допитаних як свідків працівників Держаудитслужби 

відомостей стосовно наміру надати їм неправомірну вигоду обвинуваченим. 

Відтак передача неправомірної вигоди Особа_7 не містить всіх ознак закінченого 

складу злочину, передбаченого ст. 369 КК України, у формі «надання 

неправомірної вигоди» [19]. 

Варто звернути увагу на те, що науковці зазвичай ацоціюють хабарництво, 

підкуп з угодою між кількова особами. Наприклад, Ю. А. Чернега вважає, що 

підкуп – це «кримінально-протиправна угода, 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 [219, с. 82]. На думку Я. В. Ризак, у зарубіжному 

кримінальному законодавстві України існує 4, які визначають момент закінчення 

хабарництва: 1) система односторонньої заяви: для закінчення злочину досить 

виявити готовність надати неправомірну вигоду; 2) система двосторонньої угоди: 

для моменту закінчення злочину потрібна згода особи прийняти запропоновану їй 

неправомірну вигоду; 3) система реалізації двосторонньої угоди у формі 

фактичного отримання запропонованої неправомірної вигоди; відповідно до цього 

підходу угода про неправомірну вигоду, яка не супроводжується її одержанням, 

розглядається лише як готування; 4) система, яка для закінчення злочину 
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потребує не лише прийняття неправомірної вигоди, а і вчинення того діяння, 

заради якого вона і була вручена [171, с. 278]. 

В. О. Навроцький вбачає у діяннях, які утворюють «активний» і «пасивний» 

підкупи, автономну природу. На його думку, «якщо особа спочатку 

запропонувала (пообіцяла) неправомірну вигоду відповідному суб‟єкту, а згодом 

відмовилась її надати, то вчинене нею не може розцінюватись як добровільна 

відмова при незакінченому злочині, адже в такій поведінці особи вже вбачаються 

ознаки закінченого злочину» [76, с. 118]. У ситуації, що аналізується, Особа_1 

попрохав у Особи_7 (посередника) повернути неправомірну вигоду. Проте злочин 

не можна вважати закінченим, оскільки адресат цієї неправомірної вигоди, 

службова особа, яка займає особливо відповідальне становище, взагалі не знала 

про те, що йому через посередника пропонувалося надання неправомірної вигоди. 

Як правильно зауважує Ю. А. Чернега, активна та пасивна форми підкупу – 

взаємозв‟язані, а сам підкуп – це «завжди передавання неправомірної вигоди за 

щось, обумовленість надання вигоди можливостями спеціального статусу 

суб‟єкта пасивного підкупу» [219, с. 82]. Тобто функція посередника Особа_7, 

який отримав неправомірну вигоду для передачі її службовій особі, яка займає 

особливо відповідальне становище, та згодом повідомив НАБУ про це, що 

дозволило встановити контроль за вчиненням злочину, фактично «відсікло» 

розвиток самого злочину до стадії закінченого посягання. Адже, як вказувалося 

вище, з огляду на взаємопов‟язаність активної та пасивної форм підкупу, 

службова особа завжди повинна бути задіяна у процесі підкупу (зокрема, повинна 

сприймати пропозицію або обіцянку надати неправомірну вигоду).  

Як зазначає В. О. Навроцький, «доведення наміру (бажання, готовності) 

надати неправомірну вигоду до відома особи, яка не є суб‟єктом відповідного 

злочину, із розрахунком на те, що ця особа повідомить належного адресата, у разі, 

якщо цей розрахунок не виправдався, має кваліфікуватися як замах на пропозицію 

неправомірної вигоди. Така ж кримінально-правова оцінка має даватися в разі, 

коли пропозиція неправомірної вигоди з інших причин не дійшла до адресата 

(скажімо, була перехоплена правоохоронним органом)» [76, с. 118]. З огляду на те, 
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що у ситуації, яка аналізується, неправомірна вигода була надана посереднику, 

Особа_7, який повідомив про цей факт НАБУ, а сама пропозиція надати 

неправомірну вигоду не надійшла адресату, дії Особа_1, на нашу думку, були 

правильно оцінені як такі, що становлять закінчений замах на вчинення злочину, 

передбаченого не ч. 1 (як зазначено у вироку ВАКС), а ч. 4 ст. 396 КК. 

Підводячи підсумок викладеному у цьому підрозділі, зауважимо, що попри 

небагаточисельну судову практику щодо злочинів, учинених службовими 

особами, які займають особливо відповідальне станеговище або щодо них, 

констатуємо певні аспекти, які можна виокремити на підставі аналізу відповідних 

судових рішень, що підтверджують наші теоретичні напрацювання, а саме: 

– під час кваліфікації таких злочинів важливо встановити як нормативний, 

так і індивідуальний рівні повноважень службової особи, яка займає особливо 

відповідальне становище; 

– якщо злочин вчиняється стосовно особи, яка займає особливо 

відповідальне становище, слід установити, що обвинувачений усвідомлював 

вказану обставину; 

– альтернативний умисел стосовно статусу різних службових осіб, серед 

яких одна – та, що займає особливо відповідальне становище, не може мати місця. 

Альтернативний умисел може стосуватися усвідомлення настання різних за 

ступенем тяжкості наслідків; 

– підкуп (активний та пасивний) становлять собою двосторонню угоду між 

активний та пасивним корупціонером, коли у ньому задіяні власне ці дві особи. 

Якщо неправомірна вигода була надана посереднику, який повідомив про це 

орган досудового розслідування, то дії обвинуваченого слід кваліфікувати як 

закінчений замах на пропозицію надати неправомірну вигоду. 
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2.5 Кримінологічна характеристика особи злочинця – службової особи, 

яка займає особливо відповідальне становище 

Кримінологічні аспекти дослідження злочинів, вчинених службовими 

особами, які займають особливо відповідальне становище, в першу чергу 

стосуються розроблення запобіжних заходів щодо вчинення таких злочинів. 

Однак, для того, щоб вести мову про профілактику, необхідно спочатку виявити 

особливості цих кримінальних правопорушень, а саме дослідити детермінаційний 

комплекс, або причини та умови їх вчинення, а також окреслити кримінологічний 

портрет осіб, що вчиняють ці злочини. В межах цього підрозділу розглянемо 

особливості кримінологічної характеристики службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище. Нагадаємо, що характеристика цих осіб буде 

проводитися з урахуванням того, що ці особи, відповідно до чинного КК України, 

станом на 2021 рік, можуть вчинити 2 види кримінальних правопорушень: 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368) 

або невиконання судового рішення (ч. 3 ст. 382). 

Складність кримінологічної характеристики злочинності службових осіб, 

які займають особливо відповідальне становище, обумовлюється тим, що 

в Україні відсутня офіційна статистика у цьому напрямку, що ускладнює 

здійснення адекватних кримінологічних досліджень, а отже створення ефективної 

системи протидії злочинності службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище. Водночас кримінологічна характеристика цього виду 

службових осіб, з огляду на приналежність складів кримінальних правопорушень, 

передбачених статтями 368 та 369 КК України, до корупційних, обумовлює 

використання нами результатів кримінологічної характеристики особистості 

корупціонера, яка здійснена, зокрема, у працях С. Ф. Денисов, О. М. Джужи, 

М. В. Кікалішвілі, О. В. Шевченка, О. В. Шемякіна, О. Ю. Шостко та інших. 

Варто відзначити і те, що у наукових працях замість кримінологічної 

характеристики особи злочинця науковці намагаються змалювати їх 

кримінологічні портрети. Наприклад, З. А. Загиней – кримінологічний портрет 
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злочинця, який вчинив злочини проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об‟єднань громадян [40], М. Марченко  

– сучасного корупціонера в Україні [99], М. Залялова – працівника підприємства, 

установи чи організації, що одержав неправомірну вигоду [46]. Водночас слід 

погодитися з М. І. Фіалкою, який доходить висновку, що кримінологічна 

характеристика особистості злочинця, як відповідний процес, передує 

кримінологічному портрету і носить аналітичний характер, а кримінологічний 

портрет, в свою чергу, виступає як певна узагальнююча форма [217, с. 170]. 

З огляду на те, що злочини, які вчиняються особами, що займають особливо 

відповідальне становище, належать до латентних, що фактично унеможливлює 

формування «концентрату», узагальнюючої форми, то у цій праці ми обмежимося 

кримінологічною характеристикою особистості злочинця, який займає особливо 

відповідальне становище. 

Погодимося з С. Ф. Денисовим стосовно того, що терміни, які 

характеризують особу, що вчинила кримінальне правопорушення («суб‟єкт 

кримінального правопорушення», «особа злочинця», «особистість злочинця»), 

поряд зі своїм загальновживаним, універсальним значенням мають певні 

відмінності та специфічні галузеві значення, зумовлені предметною сферою 

пізнання відповідної науки, незважаючи на те, що родовим поняттям виступає 

поняття «особа» [28, с. 153]. Сьогодні термінологічні питання не отримали 

єдиного розв‟язання, тому, наприклад, А. П. Закалюк наголошує на тому, що 

україномовний термін «особа» зазвичай об‟єднує два російськомовні терміни 

«особа» та «особистість», проте вони мають різні значення [45, с. 234]. 

У кримінальному праві застосовується поняття «суб‟єкт кримінального 

правопорушення» [45, с. 154]. При цьому, поняття «особа злочинця» є суто 

кримінологічним, яке є значно ширшим за своїм змістом, ніж поняття «суб‟єкт 

кримінального правопорушення». 

На думку С. Ф. Денисова, будучи різновидом особи взагалі, особа злочинця 

має загальні ознаки (стать, вік, фах, освіта, соціальний стан, роль у суспільстві), а 

також властиві лише особі злочинця специфічні ознаки, що визначають і 
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відображають характер і ступінь її суспільної небезпечності. Особа злочинця є 

складним, інтегруючим і багатовекторним поняттям. У кримінологічній науці 

існує низка визначень особи злочинця, які можна об‟єднати за такими трьома 

ознаками: 1. Формальна ознака передбачає підхід, за яким особа злочинця 

розглядається як особа людини, яка вчинила злочин, з наданням їй цілісної 

характеристики, а саме це складне інтегруюче поняття, що містить у собі й 

об‟єднує біологічні, соціальні та психологічні сторони. 2. Змістовна ознака 

передбачає окрему характеристику особи злочинця у зв‟язку з учиненням нею 

злочину та наявністю причинного зв‟язку між суспільно небезпечним діянням та 

особою. 3. Формально-змістовна ознака – та, за якою виділяється стан особи в 

момент учинення злочину, а саме коли до та після вчинення злочину (часовий 

термін) особа не може вважатися «особою злочинця» [28, с. 154]. 

С. Ф. Денисов, апелюючи до доробок сучасних дослідників-кримінологів, 

виокремлює такі основні елементи структури особи злочинця виділяти такі 

основні елементи: 1) соціально-демографічні ознаки; 2) особистісно-рольові 

властивості; 3) морально-психологічні якості; 4) риси правової та моральної 

свідомості; 5) психічні відхилення; 6) кримінально-правові ознаки; 

7) загальнозначущі позитивні людські якості [28, с. 154]. Далеко не зі всім можна 

погодитися. Проте з огляду на те, що загальнокримінологічні підходи до 

характеристики особистості злочинця не є предметом нашого дисертаційного 

дослідження, детально на цій проблемі зупинятися не будемо. 

Зауважимо, що запропонувати як цілісну кримінологічну характеристику, 

так і кримінологічний портрет злочинця, який займає особливо відповідальне 

становище, надзвичайно складно, оскільки в Україні на сьогодні відсутній облік 

таких злочинів, а тому у статистиці злочинності, що здійснюється ОГП та ДСА 

України не відображаються статистичні дані, які б давали можливість здійснити 

відповідну кримінологічнуу характеристику цього виду злочинності. 

Водночас певну статистичну інформацію можна отримати з Єдиного звіту 

про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, що ведеться ОГП. 
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Так, упродовж 2018–2020 років було повідомлено про підозру такій 

кількості осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування [30; 31; 32]: 

 2018 2019 2020 

Народні депутати України 0 0 37 

Державні службовці категорії «А» 0 2 7 

Посадові особи місцевого самоврядування 1-2 категорії 0 2 0 

 

Інші службові особи, які займають особливо відповідальне становище, 

у статистичній звітності ОГП не відображаються. Як бачимо, у 2020 році кількість 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, та вчинили 

злочини, і яким пред‟являлася підозра у звітному періоді, є значно вищою, ніж 

у 2018 та 2019 роках.  

Згідно з Єдиним звітом про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, 

за 9 місяців 2021 року було пред‟явлено підозру для 6 посадових осіб місцевого 

самоврядування 1-2 категорій та жодному народному депутату України і 

державному службовцю категорії «А» [33]. 

У 2020 році народним депутатам України було вручено повідомлення про 

підозру у вчиненні кримінальних правопорушень: проти життя та здоров‟я особи 

(1), проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

та об‟єднань громадян (1), у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов‟язаної з наданням публічних послуг (4). Що стосується останньої категорії 

кримінальних правопорушень, то жодна особа не була притягнута за ст. 368 

КК України. 

Соціально-демографічні ознаки особи злочинця, який займає особливо 

відповідальне становище. Враховуючи, що аналізовані особи займають певні 

посади, відповідно до переліку, який було визначено у попередньому розділі 

цього дослідження, можемо зробити висновок, що такі особи завжди старше 

18 років (для деяких посад є більш високі вікові обмеження), вони обов‟язково 

мають вищу освіту та, звичайно, постійне місце роботи – адже вони мають статус 
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службової особи. Відповідно до законодавства, вони не мають права займатися 

іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної 

практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або 

підприємницькою діяльністю [152]. Окрім того, на осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, поширюються інші антикорупційні заборони, 

обмеження та вимоги. В окремих випадках, ще й більші, ніж стосовно інших осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  

В абсолютній більшості це є громадяни України, які постійно проживають 

на цій території. Така ознака зумовлена тим, що законодавство України висуває 

до службових осіб вимогу бути громадянином України (наприклад, згідно з абз. 3 

ч. 2 ст. 6 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» 

Директор НАБУ повинен бути громадянином України [155]). В окремих випадках 

– вимогу постійно проживати на території України упродовж певного часу 

(наприклад, Президентом України може бути обраний громадянин України, який 

проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років (ч. 1 

ст. 103 Конституції України [73]). 

Особистісно-рольові ознаки особи злочинця, який займає особливо 

відповідальне становище. В науковій літературі вони також називаються 

соціально-рольовими характеристиками та розкривають функції індивіда, 

обумовлені його становищем у системі існуючих суспільних відносин, 

належністю до певної соціальної групи, взаємодією з іншими людьми та 

організаціями в різних сферах громадського життя (робітник чи службовець, 

рядовий виконавець чи керівник, неодружений чи глава сім‟ї, працездатний чи 

непрацездатний, безробітний тощо). Ці відомості показують місце і значимість 

особи в суспільстві, яким ролям вона віддає перевагу, а які ігнорує, розкривають її 

соціальну чи антисоціальну орієнтацію [89, с. 121]. Соціально-рольові 

характеристики, особливості поведінки особистості в групі та в більш широких 

соціальних спільностях виражають поняття «статус», «позиція», «роль», «ранг» та 

ін. Статус відображає місце індивіда в системі міжособистісних відносин у групі, 

суспільстві, його права, обов‟язки і привілеї. Роль розглядається психологами як 
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динамічний аспект статусу, як реалізація зв‟язків, заданих позиціями особистості 

в суспільстві [192, с. 230–231]. 

«Відповідно до переліку тих посад службових осіб, які чинним 

кримінальним законодавством визначені як такі, що займають особливо 

відповідальне становище, це є службовці вищого рангу, які займають високі пости 

в державних органах та виконують важливі функції. Вони відрізняються 

підвищеним статусом порівняно з основною масою населення. Такі особи 

виконують керівні ролі та відповідно до статусу мають певні переваги перед 

іншими громадянами» [53, с. 291]. 

Морально-психологічні якості особи злочинця, який займає особливо 

відповідальне становище. Відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції»  державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування під час 

виконання своїх службових повноважень зобов‟язані неухильно додержуватися 

вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у 

стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими [149]. Перелік 

морально-етичних вимог та принципів, якими мають керуватися у своїй поведінці 

посадовці, не є вичерпним. Він формується на основі українських та світових 

традицій державного управління, загальноприйнятих вимог до етики поведінки, 

залежить від культури даного суспільства.  

Серед основних морально-етичних вимог до поведінки службовця 

визначаються: чесність, ввічливість, тактовність, скромність, точність, 

коректність, шанобливість, делікатність. Під час виконання своїх посадових 

обов‟язків важливими є й такі моральні якості як: чуйність, коректність, 

вихованість, ерудованість, компетентність, рішучість, уважність, пунктуальність, 

грамотність, відповідальність, витримка, врівноваженість, комунікабельність, 

відкритість, впевненість, справедливість, привітність, старанність, толерантність, 

дисциплінованість тощо. Основна етична вимога, якої повинні дотримуватись 

у службових взаємовідносинах, – збереження гідності людини в незалежності від 

її місця в ієрархічній структурі органу влади. Важливими також для працівників є 

дотримання загальної культури поведінки, моральних норм, порядність. 
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У зарубіжних країнах серед особистісних якостей найчастіше згадуються: 

людяність, доброзичливість; природність, невимушеність; безпосередність, довіра 

до інших; симпатія; дружні почуття, привітність; інтерес, щира увага; емпатія 

(намагання зрозуміти іншого, вміння відчувати його ситуацію); приємна 

зовнішність; рішучість (впевненість); ввічливість (увага, люб‟язність); тактовність 

(чуйність, бережне ставлення); ґречність (пристойність); адаптованість 

(гнучкість); дисциплінованість; толерантність. Державний службовець та 

посадова особа місцевого самоврядування, здійснюючи службові функції, мають 

керуватися низкою моральних принципів, серед яких: безкорисливе, 

неупереджене та відповідальне ставлення до своїх професійних обов‟язків, 

надання пріоритету суспільним інтересам (інтересам держави/громади). 

Порушення зазначених принципів здатне призвести до проявів несправедливості, 

аморальності, бюрократизму тощо [29, с. 8–9]. Зважаючи на те, що ми 

розглядаємо кримінологічний портрет особи злочинця, варто вказати на наявні 

негативні риси службових осіб, які займають особливо відповідальне становище.  

На думку О. О. Акімова, «немає таких моральних та психологічних 

перешкод, через які корумповані кола не готові переступити, немає таких 

соціальних норм, які вони не зважилися б порушити». Цей дослідник виокремлює 

такі психологічні аспекти корупційних діянь службових осіб: задоволення 

корисливих чи інших особистих інтересів або інтересів інших осіб характерне для 

більшості службових злочинів, що проявляється, зокрема, у незаконному 

одержанні матеріальних або інших благ, пільг та інших переваг; одержання 

кредитів, позичок, допомоги, придбання цінних паперів; нерухомості або іншого 

майна з використанням пільг чи переваг, не передбачених законодавством, або на 

які особа не має права [1].  

Окрім корупційних кримінальних правопорушень, службові особи, які 

займають особливо відповідальне становище, можуть вчинювати невиконання 

судових рішень. Для вчинення цих злочинів вони повинні мати такі якості: 

зневага до суспільства і до державних органів, вседозволеність, орієнтація на 

задоволення власних потреб тощо. 
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Важливим чинником морально-психологічних якостей злочинця, який 

займає особливо відповідальне становище, є такий феномен, як їх професійна 

деформація.  

Під професійною деформацією науковці зазвичай розуміють комплекс 

своєрідних, взаємопов‟язаних змін окремих якостей і особистості в цілому, що 

виникають унаслідок виконання правоохоронних функцій [100, с. 7]. 

В. С. Медведєв зауважує, що професійна деформація службових осіб – це реальна 

й подеколи неминуча данина, котру «сплачує» людина за високий рівень 

професіоналізму, пристрасне захоплення своєю діяльністю. Вчений дійшов 

висновку, що професійна деформація є комплексом своєрідних, взаємопов‟язаних 

змін окремих якостей і особистості в цілому, що виникають внаслідок виконання 

управлінських функцій [100, с. 112]. Саме професійна деформація може у 

подальшому призводити до вчинення кримінальних правопорушень особами, які 

займають особливо відповідальне становище.  

Службові особи, які займають особливо відповідальне становище, 

працюють у сфері «людина–людина», що створює грунт для розвитку їх 

професійної деформації. Виконання такими особами професійної функції 

передбачає, зокрема, й спілкування з окремими громадянами з приводу, 

наприклад, їх консультування на прийомах, з представниками громадськості зі 

ЗМІ. Відповідно така діяльність обумовлює наявність в особи, яка займає 

особливо відповідальне становище, певних особистісних рис, як-от «критичність, 

вимогливість, незалежність, відповідальність, почуття власної гідності, суспільна 

спрямованість, практичність, соціальна впливовість, критична спостережливість», 

добре розвинена словесно-логічна пам‟ять, уважність, кмітливість, уміння 

аналізувати та прогнозувати розвиток ситуації, здатність до саморегуляції, 

стресостійкість та вольових якостей, зокрема самоконтроль і витривалість [184, 

c. 212]. Досить часто такі професійно важливі якості можуть виступати фактором 

професійної деформації. Наприклад, рішучість як уміння самостійно приймати та 

реалізовувати професійні завдання при зниженні самоконтролю та 

самокритичності здатне розвинути віру у безпомилковість своїх рішень, 
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переоцінку свого професійного досвіду. У нашому випадку вказана позитивна 

риса може зумовити виникнення негативної риси, яка може стати рушійною 

силою отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо 

відповідальне становище. 

Службові особи, які займають особливо відповідальне становище, 

виконують роль представника влади стосовно інших осіб, уособлюють владу. 

Деформація службових осіб, пов‟язана з виконанням ними владних повноважень, 

виявляється у почутті вседозволеності, необмеженості наданих особі владних 

повноважень; порушенні нормативно-правової регламентації у повсякденній 

діяльності (правовий нігілізм); довільному тлумаченні закону, маніпулюванні 

правовими категоріями; суб‟єктивному тлумаченні правомірної поведінки; 

владолюбстві, прагненні до пригнічення волі, честі, гідності і амбіцій об‟єктів 

професійної діяльності; нетерпимості до думки та критичних зауважень інших 

службовців; відсутності здатності зауважувати власні помилки, визнавати, а тим 

більше виправляти їх, поступаючись своїми амбіціями; підлабузництві, орієнтації 

на думку керівництва, несприйняття інноваційних тенденцій у службовій 

діяльності; переростанні позитивного почуття корпоративності в відчуття 

безкарності тощо [8, с. 230; 66, с. 155]. 

Професійна деформація службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, обумовлена також певним спотворенням їх професійної 

мотивації. На сьогодні у галузі державного управління розроблено концепцію 

«мотивації служіння» як особливого виду мотивації, який лежить в основі 

соціальної діяльності і полягає в безкорисливому наданні допомоги громадянам 

в інтересах держави [95, с. 69]. Основними мотивами діяльності державних 

службовців науковці називають: бажання принести користь суспільству і людям; 

прагнення реалізувати себе в системі державного управління; перспектива 

професійного росту і службової кар‟єри; престиж статусу державного службовця; 

стабільність свого соціального становища; відчуття влади та поваги до себе з боку 

інших людей. Найменше до діяльності в системі державної служби заохочують 

такі мотиви, як: заробітна плата, відсутність альтернативного вибору [230]. При 
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цьому державні службовці найбільш привабливими в роботі вважають такі 

цінності, як гроші та матеріальне благополуччя; можливість самовдосконалення; 

коло спілкування; високий соціальний статус, а основними стимулюючими 

чинниками –  підвищення заробітної плати, довіра керівництва, просування по 

службі [184, с. 213]. 

Як вдало зазначає Е. О. Скубак, «якщо у професійному середовищі 

держслужбовець не може гармонійно оволодіти професією, що супроводжується 

зміною системи професійних мотивів, тоді позбавлена мотивації діяльність стає 

лише інструментом досягнення інших, окрім професійної діяльності, цілей. 

Зазначене може проявлятися у використанні робочого часу для вирішення 

особистих питань, налагодженні корупційних зв‟язків та зловживанні службовим 

становищем» [184, с. 213]. 

Деякі дослідники вважають, що професійна деформація є результатом 

невідповідності людини суспільній професійній нормі, проявам жорстких 

професійних стереотипів, наслідком перенесення професійної ролі у сферу 

позаслужбових стосунків або впливу специфіки службової діяльності. Вагомим 

фактором, який сприяє розвитку професійної деформації, є організація, умови і 

досвід професійної діяльності, а також засвоєння службовими особами 

професійної ролі. До особистісних причин, які сприяють виникненню професійної 

деформації, слід віднести недостатній рівень професійних здібностей, недоліки 

позитивної мотивації стосовно діяльності; особливості перебігу професійних та 

вікових криз; неадекватну самооцінку і усвідомлення соціальної значущості 

власних професійних функцій» [67, с. 39; 66, с. 156]. 

Як зазначає Р.-В. В. Кісіль, професійна деформація розпочинається 

з негативних змін у професійній діяльності та у поведінці, тобто на соціально-

психологічному рівні, виразом чого є негативні зміни соціально-психологічної 

структури особистості. Цей концепт трактування феномена професійної 

деформації охоплює філософсько-деонтологічний базис висвітлення проблеми 

службової дисфункціональності, пов‟язуючи її з негативною реструктуризацією 

службового імперативу [66, c. 157]. На виникнення професійної деформації також 



175 

впливає низка інших негативних чинників: юридичних (недосконалість 

законодавства, нечітке урегулювання процедури реалізації службових 

повноважень, недосконалість юридичних гарантій, що захищають працівників від 

протиправних наказів і вказівок тощо); економічних (відсутність чітких 

економічних стимулів, егалітаристичні тенденції в оплаті праці, відсутність 

належної матеріально-технічної бази тощо); організаційних (невірний відбір та 

розстановка персоналу, слабкий контроль з боку керівництва, недостатні заходи 

по підвищенню кваліфікації працівників, їх професійної майстерності тощо); 

інтелектуальних (низький рівень професійних знань, недостатній рівень 

професійної культури, недоліки у вихованні та самовихованні підлеглих тощо); 

 соціально-психологічних (безтактність, відсутність службової толерантності та 

неврівноваженість керівників, надмірна самовпевненість та кар‟єризм, низька 

здатність до самоконтролю тощо) [66 с. 158–159]. 

«Професійна деформація службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, викликає виникнення негативних антигромадських 

установок у цих осіб і в подальшому може спричинити вчинення ними 

кримінального правопорушення» [53, с. 292].  

Пов‟язана з цією групою і наступна група ознак особи злочинця – риси 

правової та моральної свідомості. Варто відзначити, що, незважаючи на 

важливість і відповідальність займаної посади, такі особи часто мають 

деформовану правову та моральну свідомість. Психологічні причини та мотивація 

прийняття протиправних рішень може бути різною. Не враховуючи матеріальну 

складову, яка також є одним із головних чинників кримінально протиправних 

проявів розглядуваної нами категорії службових осіб, такі діяння вчинюються 

з метою вирішення інших питань, не обов‟язково особистих. У такий спосіб 

задовольняються інтереси впливових осіб, у тому числі представників інших сфер 

діяльності, а також заради спрощення задоволення особистих потреб 

у майбутньому. Слід визнати той факт, що наслідки від кримінально 

протиправних діянь, які вчинюються державними службовцями нижчої ланки, 
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суттєво відрізняються від наслідків таких правопорушень посадових осіб вищих 

ланок [1]. 

Службова особа, яка займає особливо відповідальне становище, є 

соціопатична особистість з комплексом сваволі та ілюзій з негативною морально-

психологічною спрямованістю. На думку О. М. Костенка, «відповідно до 

принципу соціального натуралізму соціопатія особистості – це неузгодженість 

волі і свідомості людини з природними законами соціального життя людей. А 

«соціопатична особистість» - це «особистість з комплексом сваволі і ілюзій». Цей 

комплекс є загальним «зародком» для всіх проявів соціальної патології, тільки 

однією з яких і є злочинність» [78, с. 12]. Як вважає цей науковець, 

«…кримінальна поведінка – це прояв певних властивостей «соціальної 

особистості», тобто властивостей її волі і свідомості, що надають поведінці 

кримінальний характер. … «соціальну особистість», що має такі властивості волі і 

свідомості, які можуть надавати поведінці людини характер соціальної патології, 

слід називати «соціопатичною особистістю» [78, с. 10]. На думку О. М. Костенка, 

«злочин – це порушення законів соціальної природи, втілених людьми 

у кримінальне законодавство». Якщо злочин – це порушення законів соціальної 

природи, то це означає, що воля і свідомість, що проявляються у вигляді злочину, 

мають властивості, які протиставляють їх законам соціальної природи. Такі 

властивості має воля, що знаходиться в стані сваволі, і свідомість, що знаходиться 

в стані ілюзій, утворюючи єдиний комплекс, який можна назвати «комплексом 

сваволі і ілюзій». Цей комплекс, що утворюється у структурі «соціальної особи», 

є «зародком» поведінки, яка порушує закони природи і тому визнається 

порушенням соціальних норм (релігійних, моральних, правових і так далі)» [77]. 

Важливим компонентом морально-психологічних якостей службової особи, 

яка займає особливо відповідальне становище як елемент кримінологічної 

характеристики особистості злочинця є їх правосвідомість.  

Правовосвідомість визначається як система відображення правової 

дійсності в поглядах, теоріях, концепціях, почуттях, уявленнях людей про право, 

його місце й роль у забезпеченні свободи особистості та інших загальнолюдських 
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цінностей [181], «розумово-психологічної категорії, відносно незалежного 

елемента правової системи, що забезпечує її інтегративно-синергетичні 

властивості та відображає сукупність знань, уявлень та емоцій щодо фактичного і 

бажаного стану правових феноменів» [107, с. 154]. «Особливості правової 

свідомості службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, при 

вчиненні ними кримінального правопорушення відрізняється тим, що вони, 

маючи відповідні знання та високий рівень уявлення про право, негативно 

ставляться до чинного права, чинних правових норм, до вимог, які висуваються 

до них, негативно відносяться до виконання правових приписів. Саме таке 

ставлення до права відповідає вчиненню ними кримінальних правопорушень: 

прийняття обіцянки, пропозиції або одержання неправомірної вигоди, а також 

невиконання судового рішення» [53, с. 292]. 

І. В. Зубрицька-Макота зазначає, що «моральна свідомість є складовою 

суспільної свідомості та характеризується всіма притаманними їй ознаками. Вона 

є людською формою відображення і духовного вивчення дійсності. Вона 

ґрунтується на суспільних відносинах, соціальному бутті й має об‟єктивний 

характер. Розвиток соціального буття обумовлює зміни і розвиток моральної 

свідомості. Як і в цілому суспільна свідомість, моральна свідомість 

характеризується наявністю відносної самостійності розвитку» [48, с. 59]. 

Говорячи про особливості моральної свідомості службових осіб, які займають 

особливо відповідальне становище, при вчиненні ними кримінальних 

правопорушень, слід звернути увагу на те, що ці особи можуть досить ретельно 

приховувати істинні мотиви своїх вчинків, а так само – і власні вчинки. 

Володіючи відповідними галузевими знаннями, вони можуть також намагатися 

показати себе в кращому, ніж є насправді, світлі; прикриватися службовими 

обов‟язками тощо. Моральна свідомість таких злочинців значно спотворена, 

відчуття добра та зла не співпадає із загальноприйнятими у суспільстві нормами. 

Стосовно п‟ятої групи – психічні відхилення – зауважимо, що службові 

особи, які займають особливо відповідальне становище, вочевидь, не повинні 
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мати психічних відхилень, адже їхня наявність унеможливила б відповідність 

займаній посаді таких осіб [53, с. 263].  

Кримінально-правові ознаки як компонент кримінологічної характеристики. 

Нагадаємо, що вчинення кримінального правопорушення службовою особою, яка 

займає особливо відповідальне становище, є кваліфікуючою ознакою, а отже, 

вказує на підвищену суспільну небезпечність таких кримінальних 

правопорушень. На думку О. Ю. Шостко, найбільш небезпечним для держави і 

суспільства є вчинення корупційних злочинів вчиняють керівниками державних, 

правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, оскільки вони 

відрізняються від інших осіб «обсягами і масштабністю владних можливостей для 

самозбагачення та отримання інших вигод» [223, с. 179–182]. На думку 

Ю. О Чернеги, суспільна небезпека підкупу пояснюється такими чинниками, як 

характеристика (з точки зору важливості) об‟єкта злочину; характер і розмір 

заподіяної шкоди; характеристика об‟єктивної сторони діяння (спосіб вчинення 

злочину, спосіб, знаряддя та засоби, за допомогою яких вчинено, час, місце, 

обстановка стан його вчинення); форми та ступінь вини особи, яка вчинила 

злочин; мотиви злочинної діяльності та мета, досягнення якої переслідувалось 

винним [219, с. 53–54].  

Виходячи з того, що у корупційних відносинах зацікавлені не тільки особи, 

уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого 

самоврядування та прирівняні до них особи, але й пересічні громадяни, важливою 

складовою є підтримка й заохочення їх до активної протидії цьому феномену [15, 

с. 123]. Саме тому, соціальна обумовленість відповідальності за всі корупційні 

злочини проявляється у тому, що корупція деформує систему публічного 

управління, вона створює передумови для створення паралельної системи 

прийняття рішень, легітимізованих комплексом та обсягом повноважень 

посадових осіб публічного або приватного права, але наслідки яких жодним 

чином не відповідають потребам державного розвитку, спотворюють поняття 

законність та деформуються соціальну справедливість [71, с. 320].  
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Загальнозначущі позитивні людські якості – остання група ознак 

кримінологічної характеристики службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище. Варто відзначити, що наявність таких якостей свідчить 

про можливість особи в майбутньому стати на шлях виправлення, не вчиняти 

більше кримінальних правопорушень та приносити користь суспільству. По-

перше, ці особи, незважаючи на наявність вказаних вище деформацій та 

негативних морально-психологічних якостей, які вплинули на їхнє прийняття 

рішення вчинити кримінальне правопорушення, мають високий соціальний 

статус, певний досвід роботи та знання, які допомогли зайняти високу посаду. 

А це означає, що врешті-решт такі службові особи швидко навчаються, мають 

позитивні якості, які в майбутньому здатні приносити користь суспільству.  

Підсумовуючи викладене у цьому підрозділі, відзначаємо, що особистість 

службової особи – злочинця, яка займає особливо відповідальне становище, 

характеризується як загальнозначущими позитивними людськими якостями, 

наявність яких обумовила зайняття ними вказаних посад, а також соціально-

демографічними, особистісно-рольовими, морально-психологічними 

кримінально-правовими ознаками, ознаками правової та моральної свідомості, що 

вирізняють їх з-поміж інших злочинів. 

Висновки до розділу 2 

У другому розділі охарактеризовано службову особу як спеціального 

суб‟єкта кримінальних правопорушень за КК України. 

На підставі аналізу наукової літератури зроблено висновок, що службова 

особа, яка займає особливо відповідальне становище, є спеціальним суб‟єктом 

кримінальних правопорушень. Йдеться як про ті статті Особливої частини 

КК України, в яких передбачено, що суб‟єктом відповідного правопорушення 

може бути службова особа (наприклад, ст. 364) або вказана ознака 

виокремлюється як кваліфікуюча (наприклад, ч. 2 ст. 191), так і про статті 

Особливої частини КК України, в яких законодавець диференціював кримінальну 

відповідальність службових осіб залежно від їх правового статусу, виокремивши 
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тріаду «службова особа» - «службова особа, яка займає відповідальне становище» 

- «службова особа, яка займає особливо відповідальне становище» як різні за 

інтенсивністю впливу на суспільну небезпеку вчиненого злочину такими особами. 

Відтак службова особа, яка займає особливо відповідальне становище 

характеризується подвійними спеціальними ознаками. Так, ця особа, насамперед, 

повинна мати ознаки службової особи, передбачені у ч. 3 ст. 18 та у ч. 1 примітки 

ст. 364 КК України, а також характеризуватися ознаками, що відображають її 

особливий правовий1 статус. Таким чином, службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище – це спеціальний суб‟єкт кримінальних правопорушень, 

що характеризується спеціальними ознаками двох рівнів, а саме первинними 

ознаками службової особи та вторинними ознаками, що визначають її особливо 

відповідальний статус.  

Службова особа, яка займає особливо відповідальне становище як 

спеціальний суб‟єкт кримінальних правопорушень, характеризується 

спеціальними ознаками двох рівнів, а саме первинними ознаками службової особи 

(ч. 3 ст. 18 або ч. 1 примітки ст. 364 КК України) та вторинними, що визначають її 

особливо відповідальний статус. 

Службові особи, які займають особливо відповідальне становище, мають 

спеціальний (нормативний) та індивідуальний (конкретний) правовий статус 

службових осіб. Спеціальний (нормативний) правовий статус, який у цілому 

властивий певній категорії службових осіб, закріплено у нормативно-правових 

актах, та враховується як при диференціації кримінальної відповідальності за 

кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами, так і під час 

кваліфікації їх протиправної поведінки, а індивідуальний (конкретний) правовий 

статус підлягає встановленню під час кваліфікації вчиненого посягання 

службовою особою, що передбачає визначення конкретних повноважень 

службової особи, що передбачені як у нормативно-правових, так і локальних 

актах. 
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Виокремлено та охарактеризовано традиційні функції ознаки «службова 

особа, яка займає особливо відповідальне становище», а саме криміноутворюючу, 

диференціюючу та пеналізаційну функції. 

Виокремлено та охарактеризовано ті спеціальні ознаки, які впливають на 

диференціацію кримінальної відповідальності службових осіб та виокремлення з 

них тих, що займають особливо відповідальне становище: 1) правовий статус того 

органу, в якому службова особа обіймає відповідну посаду, а також коло її 

повноважень, які поширюються на певний орган, адміністративно-територіальну 

одиницю чи на державу у цілому; 2) порядок обрання / призначення службової 

особи на посаду, а також строковість перебування на цій посаді; 3) наявність у 

службової особи публічного правового статусу.  

Зроблено висновок, що у разі, коли службовою особою, яка обіймає 

особливо відповідальне становище, є керівник певного державного органу, то 

такою ж службовою особою мають визнаватися його перший заступник та 

заступники Наприклад, до службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, повинні належати не лише керівники ДБР, НАБУ, БЕБ, а й їхні перші 

заступники та заступники з огляду на схожість місії відповідних органів та 

функціональних повноважень заступників керівників вказаних органів. Окрім 

того, зроблено висновок, що Тобто, САП як один з органів, який реалізовує 

антикорупційну політику держави, займає особливе місце в ієрархії усіх 

правоохоронних органів та є відносно незалежним підрозділом у системі Офісу 

Генерального прокурора. Цю обставину законодавець не врахував та не 

передбачив у переліку службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, першого заступника та заступників керівника САП, що потребує 

коригування. 

Пеналізаційна функція обставини, яка полягає у вчиненні злочину особою, 

яка займає особливо відповідальне становище, полягає у градації міри покарання 

для службових осіб з різним правовим статусом («звичайних» публічних 

службових осіб, службових осіб, які займають відповідальне становище та 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище). Зроблено 
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висновок, що приналежність службової особи до кожного з видів службових осіб, 

які займають особливо відповідальне становище, які визначені в окремих пунктах 

ч. 3 примітки ст. 368 КК України, повинна враховуватися під час призначення 

покарання та вибору того розміру покарання, яке буде необхідним та достатнім 

саме для конкретної службової особи з урахуванням виду службових осіб, які 

займають особливо відповідальне становище. 

Визнано за доцільне передбачити як у Загальній частині КК України, так і в 

санкціях статей Особливої частини цього Кодексу, що передбачають 

відповідальність за злочини, вчинені службовими особами, можливість 

призначення такого обов‟язкового додаткового покарання, як довічне 

позбавлення права обіймати певні посади. Запропоновано викласти абз. 4 ч. 1 ст. 

55 КК України у такій редакції: «позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю як додаткове покарання призначається на довічний 

термін за вчинення злочину службовим особам, які займають особливо 

відповідальне становище». 

Встановлено, що така обставина, як вчинення злочину службовою особою, 

яка займає особливо відповідальне становище, виконує процесуальну функцію, 

що проявляється у визначенні кола тих органів, які здійснюють досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених вказаними особами (ДБР, 

НАБУ), а також установлення стосовно окремих осіб особливого порядку 

кримінального провадження. Констатовано, що перелік службових осіб, які 

займають особливо відповідальне становище, у Законі України «Про Державне 

бюро розслідувань» слід тлумачити крізь призму ч. 5 ст. 216 КПК України, в якій 

визначено підслідність ДБР. 

Визначено співвідношення поняття «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» з іншими суміжними поняттями. Констатовано, що 

поняття «службова особа, яка займає особливо відповідальне становище» та 

«службова особа, яка займає відповідальне становище» співвідносяться між 

собою за типом логічних зв‟язків – відношення супідрядності, за якого обсяг 

супідрядних понять не збігається в жодній своїй частині. Запропоновано 
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відмовитися у КК України від такого виду службових осіб, як службові особи, які 

займають відповідальне становище Тому й службова особа, яка займає 

відповідальне становище у жодному разі не може визнаватися службовою 

особою, яка займає особливо відповідальне становище, і навпаки. Кодексі більш 

логічним було б залишити одне поняття - «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» з включенням посад тих осіб, що на сьогодні належать 

до осіб, які займають відповідальне становище до переліку посад службових осіб, 

які займають особливо відповідальне становище (за винятком деяких з них, а саме 

державних службовців категорії «Б», суддів, прокурорів, слідчих і дізнавачів). 

Констатовано недоцільність віднесення до осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, іноземних посадових осіб, що має місце у примітці 

ст. 369-2 цього Кодексу. Зроблено висновок про пробільність вичерпного переліку 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, та зазначено, 

що на сьогодні Керівник ОПУ, його Перший заступник та заступники, 

уповноважені, прес-секретар Президента України не належать до службових осіб, 

які займають особливо відповідальне становище. Тому й діяння, вчинені ними або 

щодо них підлягають кваліфікації як такі, що вчинені «звичайною» службовою 

особою або стосовно неї, що вбачається неправильним, зважаючи на обсяг 

повноважень вказаних осіб, важливість тих питань, що вирішує кожен з них. 

Поняття «особа, уповноважена на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування» та «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» - це поняття антикорупційного та кримінального 

законодавства України. При цьому вказаним поняттям надається, з одного боку, 

специфічний зміст, притаманний їм у відповідній галузі права. Але, з іншого, 

певний об‟єм вказаних понять частково збігається, оскільки певні категорії посад 

віднесені як до службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, 

так і до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. З огляду на наявність дефініцій поняття «особа, уповноважена на 

виконання функцій держави, у КК України та в Законі України «Про запобігання 

корупції», підтримано правову позицію ВС про неможливість використання 
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дефініції поняття, що дається в антикорупційному законодавстві України, для 

тлумачення поняття такого суб‟єкта злочину у КК України. 

Визначено співвідношення між поняттями «службова особа, яка займає 

особливо відповідальне становище» та «державний діяч» як збіжних, зміст яких є 

тотожним у тексті КК України. З огляду на комплексний характер поняття 

«службова особа, яка займає особливо відповідальне становище» вважаємо за 

доцільне у тексті КК України використовувати останнє поняття, відмовившись від 

терміна «державний діяч». Це сприятиме як єдності кримінально-правової 

термінології, так і визначеності кримінально-правових приписів. 

Поняття «службова особа, яка займає особливо відповідальне становище» та 

«особа, яка обіймає посаду з високим та підвищеним корупційним ризиком» 

частково збігаються за змістом, хоча й наділяються специфічним змістом у 

кримінальному праві та в антикорупційному законодавстві України. При цьому 

відбувається перехресне запозичення цих правових понять з одного нормативно-

правового акту в інший, що є невиправданим.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

З урахуванням обсягу повноважень, значущості прийнятих рішень та 

можливості істотно впливати на порядок суспільних відносин встановлено, що до 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, повинні 

належати: 

– особи, які обіймають політичні посади (Президент України, Глава ОПУ та 

його заступники, Секретар РНБО та його заступники, Постійний Представник 

Президента України в АР Крим та його заступники, Прем‟єр-Міністр України, 

члени КМУ, перші заступники та заступники міністрів; народні депутати України, 

Уповноважений ВРУ з прав людини та його представники; 

– особи, які обіймають спеціалізовані публічні посади (керівники 

центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом та їх заступники, а 

саме Антимонопольного комітету України, ФДМ, Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України, НАЗК, НАДС, 
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АРМА, Адміністрації державної служби спеціального зв‟язку та захисту 

інформації, Пенсійного фонду України, Інституту національної пам‟яті); 

– особи, які обіймають публічні посади службовців судової влади та 

прокуратури (судді КСУ, судді ВС, судді вищих спеціалізованих судів, члени 

ВРП, ВККС, Генеральний прокурор та його заступники, керівник САП та його 

заступники); 

– особи, які обіймають публічні посади службовців правоохоронних органів 

та центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом (Директор 

НАБУ та його заступники, Директор ДБР та його заступники, Директора БЕБ та 

його заступники); 

– посадові особи місцевого самоврядування, які належать до першої та 

другої категорії; 

– державні службовці категорії «А» (вищий корпус державної служби). 

Визначаючи службових осіб, які займають особливо відповідальне 

становище, у КК України, без казуїстичного перерахування все ж не обійтися, 

оскільки у визначенні цього поняття другий та третій вид службових осіб, яких ми 

виокремлювали у підрозділі 1.1 мають окремо перераховуватися, що вноситиме 

елемент казуїстичності у дефініцію поняття «службові особи, які займають 

особливо відповідальне становище». Водночас підхід до формулювання топ-

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище (п. 1 ч. 3 

примітки ст. 368 КК України) слід змінити та відмовитися від казуїстичного 

переліку посад, які належать до категорії таких службових осіб, оскільки, як було 

зазначено вище, такий перелік неминуче зумовлює пробільність самої дефініції, 

оскільки не всі службові особи, які фактично займають особливо відповідальне 

становище, є в цьому переліку (наприклад, керівники та їх заступники НАЗК, 

НАДС, АРМА, Адміністрації державної служби спеціального зв‟язку та захисту 

інформації, Пенсійного фонду України, ОПУ), а також наявність у цьому переліку 

посад тих органів, які припинили свою діяльність (наприклад, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг). 

На наш погляд, топ-службових осіб, які займають особливо відповідальне 
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становище, у КК України слід визначати, за прикладом відповідної норми у КК 

Молдови, як осіб, порядок призначення яких передбачено у Конституції України, 

або особи, які призначаються чи обираються на посаду Президентом України, 

Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, а також їх заступник 

(заступники) та особи, які замінюють керівників. 

З аналізу конкретних кейсів, що побудовані на вивченні судової практики 

судів України у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені службовими 

особами, які займають особливо відповідальне становище, або стосовно них, 

запропоновано: 

– визначати як спеціальний (нормативний), так і індивідуальний 

(конкретний) рівні правової компетенції таких службових осіб. при цьому задля 

точності кваліфікації слід досліджувати посадову інструкції службової особи, яка 

займає особливо відповідальне становище, наказ про її призначення; 

– якщо злочин вчиняється стосовно особи, яка займає особливо 

відповідальне становище, слід установити, що обвинувачений усвідомлював 

вказану обставину; 

– альтернативний умисел стосовно статусу різних службових осіб, серед 

яких одна – та, що займає особливо відповідальне становище, не може мати місця. 

Альтернативний умисел може стосуватися усвідомлення настання різних за 

ступенем тяжкості наслідків; 

– підкуп (активний та пасивний) становлять собою двосторонню угоду між 

активний та пасивним корупціонером, коли у ньому задіяні власне ці дві особи. 

Якщо неправомірна вигода була надана посереднику, який повідомив про це 

орган досудового розслідування, то дії обвинуваченого слід кваліфікувати як 

закінчений замах на пропозицію надати неправомірну вигоду. З огляду на 

взаємопов‟язаність активної та пасивної форм підкупу, службова особа завжди 

повинна бути задіяна у процесі підкупу (зокрема, повинна сприймати пропозицію 

або обіцянку надати неправомірну вигоду).  

Запропоновано кримінологічну характеристику службових осіб-злочинців, 

які займають особливо відповідальне становище. Проаналізовано та групи ознак 
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цих злочинців: соціально-демографічні (громадянство України; постійне 

проживання на території України; досягнення щонайменше 18 років; наявність 

вищої освіти та постійного місця роботи; поширення антикорупційних заборон, 

обмежень та вимог); особистісно-рольові (високий правовий  статус; виконання 

керівних ролей: наявність певних переваг порівняно з іншими службовими 

особами та окремими громадянами); морально-психологічні (притаманність таких 

рис, як зневага до суспільства і до державних органів, вседозволеність, орієнтація 

на задоволення власних потреб тощо, професійна деформація); ознаки правової 

та моральної свідомості (негативне ставляться до чинного законодавства 

України, до власних службових обов‟язків та до виконання правових приписів; 

спотворення моральної свідомості; наявність комплексу сваволі та ілюзій); 

кримінально-правові (відсутність попередньої судимості за вчинення злочину, 

підвищений ступінь суспільної небезпечності діяння); загальнозначущі позитивні 

людські якості, які сприяли зайняттю посади з особливо відповідальним 

становищем. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявилось у дослідженні кримінально-правових та 

кримінологічних аспектів злочинів, що вчиняються службовими особами, які 

займають особливо відповідальне становище, в результаті чого сформульовані 

такі висновки. 

У КК України 2001 року поняття «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище» пройшло певну трансформацію, спрямовану у бік 

вдосконалення підходів щодо визначення його змісту. Так, законодавець 

відмовився від спільної його дефініції з поняттям «службова особа, яка займає 

відповідальне становище», вживає відповідне поняття в однаковому значенні 

у всіх статтях Особливої частини КК України, в яких використовується відповідне 

терміносполучення (ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 368), здійснює диференціацію 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, з урахуванням 

їх статусу, у межах ч. 3 примітки ст. 368 КК України.  

Вчинення злочину службовою особою, яка займає особливо відповідальне 

становище, передбачається як кваліфікуюча ознака прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 368 

КК України) та невиконання судового рішення (ч. 3 ст. 382 КК України). Окрім 

того, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, 

яка займає особливо відповідальне становище, є кваліфікуючою ознакою складу 

злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Запропоновано розширити 

випадки застосування цієї кваліфікуючої ознаки для диференціації кримінальної 

відповідальності за кримінальні правопорушення, що вчиняються публічною 

службовою особою. 

На підставі аналізу кримінального законодавства зарубіжних країн виявлено 

ті позитивні вектори, які можна використати для вдосконалення підстави 

кримінальної відповідальності за злочини, вчинені службовими особами, які 

займають особливо відповідальне становище. Зокрема, це віднесення до них 
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окремих посадових осіб місцевого самоврядування; формулювання поняття 

«службова особа, яка займає особливо відповідальне становище» не шляхом 

казуїстичного переліку, а узагальнюючої дефініції; встановлення довічного 

позбавлення права обіймати певні посади у разі вчинення злочинів вказаними 

службовими особами.  

Службова особа, яка займає особливо відповідальне становище, має 

спеціальний (нормативний) та індивідуальний (конкретний) правовий статус. 

Спеціальний (нормативний) правовий статус закріплено у нормативно-правових 

актах, та враховується як при диференціації кримінальної відповідальності 

за кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами, так і під час 

кваліфікації їх протиправної поведінки, а індивідуальний (конкретний) правовий 

статус підлягає встановленню під час кваліфікації вчиненого посягання. 

Спеціальними ознаками службової особи, що впливають на диференціацію їх 

кримінальної відповідальності, запропоновано визнавати: урахування правового 

статусу органу, в якому службова особа обіймає відповідну посаду, а також кола 

її повноважень, які поширюються на певний орган, адміністративно-

територіальну одиницю чи на державу у цілому; визначений порядок обрання / 

призначення службової особи на посаду, передбачений Конституцією України; 

суб‟єктом призначення на посаду є Президент України, Верховна Рада України 

або Кабінет Міністрів України; строковість перебування на цій посаді; наявність 

публічно-правового статусу.  

З урахуванням обсягу повноважень, значущості прийнятих рішень та 

можливості істотно впливати на порядок суспільних відносин встановлено, що до 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, доцільно 

відносити: осіб, які обіймають політичні посади (Президент України, Глава ОПУ 

та його заступники, Секретар РНБО та його заступники, Постійний Представник 

Президента України в АР Крим та його заступники, Прем‟єр-Міністр України, 

члени КМУ, перші заступники та заступники міністрів; народні депутати України, 

Уповноважений ВРУ з прав людини та його представники); осіб, які обіймають 

спеціалізовані публічні посади (керівники центральних органів виконавчої влади зі 
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спеціальним статусом та їх заступники, а саме Антимонопольного комітету 

України, ФДМ, Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України, НАЗК, НАДС, АРМА, Адміністрації державної служби 

спеціального зв‟язку та захисту інформації, Пенсійного фонду України, Інституту 

національної пам‟яті); особи, які обіймають публічні посади службовців судової 

влади та прокуратури (судді КСУ, судді ВС, судді вищих спеціалізованих судів, 

члени ВРП, ВККС, Генеральний прокурор та його заступники, керівник САП та 

його заступники); осіб, які обіймають публічні посади службовців 

правоохоронних органів та центральних органів виконавчої влади зі спеціальним 

статусом (Директор НАБУ та його заступники, Директор ДБР та його 

заступники, Директора БЕБ та його заступники); посадових осіб місцевого 

самоврядування, які належать до першої та другої категорії; державних 

службовців категорії «А» (вищий корпус державної служби). 

Розмежовано антикорупційну та кримінально-правову термінологію, що 

використовується для позначення у нормативно-правових актах. До 

антикорупційної віднесено поняття «службова особа, яка займає особливо 

відповідальне становище», «службова особа, яка займає відповідальне 

становище», «державний діяч», а до антикорупційної – «особа, уповноважена на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування», «особа, яка займає 

посаду з підвищеним та високим рівнем корупційного ризику», Запропоновано 

використовувати вказану термінологію виключно для потреб відповідної галузі 

права.  

На підставі аналізу конкретних кейсів, що побудовані на вивченні судової 

практики судів України у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені 

службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, або 

стосовно них, запропоновано визначати: як спеціальний (нормативний), так і 

індивідуальний (конкретний) рівні правової компетенції таких службових осіб; 

усвідомлення особою, яка надає неправомірну вигоду того, що адресат займає 

особливо відповідальне становище; наявність двосторонньої угоди між активним 
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та пасивним корупціонерами, за якої задіяні власне ці дві особи; неможливий 

альтернативний умисел стосовно статусу різних службових осіб, серед яких одна 

– та, що займає особливо відповідальне становище. Альтернативний умисел може 

стосуватися усвідомлення настання різних за ступенем тяжкості наслідків.  

Запропоновано кримінологічну характеристику службових осіб-злочинців, 

які займають особливо відповідальне становище. Особистість службової особи – 

злочинця, який займає особливо відповідальне становище, характеризується як 

загальнозначущими позитивними людськими якостями, наявність яких обумовила 

зайняття ними вказаних посад, так і соціально-демографічними, особистісно-

рольовими, морально-психологічними кримінально-правовими ознаками, 

ознаками правової та моральної свідомості, що вирізняють їх з-поміж інших 

злочинців. 

Внесено такі основні пропозиції вдосконалити чинний Кримінальний 

кодекс України: 

– викласти абз. 4 ч. 1 ст. 55 у такій редакції: «позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання 

призначається на довічний термін за вчинення злочину службовим особам, які 

займають особливо відповідальне становище»; 

– вилучити з ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 та ч. 3 ст. 368 словосполучення 

«службовою особою, яка займає відповідальне становище», а також ч. 2 примітки 

ст. 368; 

– вилучити з ч. 3 примітки ст. 368  цифри «368-5»; 

– ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 та ч. 3 ст. 368 замість словосполучення «службова 

особа, яка займає особливо відповідальне становище» вжити зворот «публічна 

службова особа, яка займає особливо відповідальне становище»; 

– викласти ч. 3 примітки ст. 368 у такій редакції:  

«Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, 

у статтях 368, 369 та 382 цього Кодексу є: 

1) особи, порядок призначення яких передбачено у Конституції України, 

або осіб, які призначаються чи обираються на посаду Президентом України, 



192 

Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, а також їх заступника 

(заступників) та осіб, які замінюють керівників; 

2) особи, посади яких згідно зі статтею 6 Закону України «Про державну 

службу» належать до категорії «А»; 

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

органах місцевого самоврядування» віднесені до першої та другої категорій посад 

в органах місцевого самоврядування». 

Аналогічні зміни доцільно здійснити і у проєкті КК України. 

Вбачається, що вчення про злочини, вчинені службовими особами, які 

займають особливо відповідальне становище, може мати подальший розвиток у 

частині детальної та комплексної характеристики підстави їх кримінальної 

відповідальності, подальшого аналізу судової практики, напрацювання заходів 

запобігання злочинам, вчиненим службовими особами, які займають особливо 

відповідальне становище, а також виявлення детермінант їх учинення. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А.  

Переліки осіб, які займають особливо відповідальне становище та інших 

суміжних понять у КК України та в інших нормативно-правових актах 

 

Ст. 3 Закону України 

«Про запобігання 

корупції» 

Ч. 3 примітки ст. 368 

КК України 
Ст. 112 Ст. 

346 

Ст. 344 

Президент України 

Прем‟єр-міністр України 

член Кабінету Міністрів України 

перші заступники та заступники міністрів  

народні депутати України 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

 

Уповноважений 

Верховної Ради 

України з прав 

людини або його 

представника 

Директор Національного антикорупційного бюро України 

Генеральний прокурор України, його 

перший заступник та заступники 

Генеральний прокурор 

 

Голова Конституційного Суду України, його 

заступники та судді Конституційного Суду 

України 

 

Голова чи суддя Конституційного Суду України 

 

Голова Верховного 

Суду України, його 

перший заступник, 

заступники та судді 

Верховного Суду 

України 

Голова Верховного 

Суду, його 

заступники та судді 

Верховного Суду 

Голова чи судді 

Верховного Суду 

 

голови вищих спеціалізованих судів, їх 

заступники та судді вищих спеціалізованих 

судів 

 

Голова чи судді вищих 

спеціалізованих судів 

 

Голова Національного банку України, його 

перший заступник та заступники 

Голова Національного банку України 

 

Секретар Ради національної безпеки і 

оборони України, його перший заступник та 

заступники 

 

Члени Національної 

ради України з 

питань телебачення і 

радіомовлення 

Голова та член 

Національної ради 

України з питань 

телебачення і 

радіомовлення 

 член Національної 

ради України з 

питань телебачення і 

радіомовлення 

члени Національної 

комісії, що здійснює 

Голова та член 

Національної комісії, 
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державне 

регулювання у сфері 

ринків фінансових 

послуг 

що здійснює 

державне 

регулювання у сфері 

ринків фінансових 

послуг 

члени Національної 

комісії з цінних 

паперів та фондового 

ринку 

Голова та член 

Національної комісії 

з цінних паперів та 

фондового ринку 

 

члени 

Антимонопольного 

комітету України 

Голова та державний 

уповноважений 

Антимонопольного 

комітету України 

 Голова 

Антимонопольного 

комітету України 

Голова Державного 

комітету 

телебачення і 

радіомовлення 

України 

Голова Державного 

комітету 

телебачення і 

радіомовлення 

України 

 Голова Державного 

комітету 

телебачення і 

радіомовлення 

України 

Голова Фонду 

державного майна 

України, його 

перший заступник та 

заступники 

Голова Фонду 

державного майна 

України, його 

перший заступник та 

заступники 

 Голова Фонду 

державного майна 

України 

члени Центральної 

виборчої комісії 

Голова та член 

Центральної 

виборчої комісії 

 Голова або член 

Центральної 

виборчої комісії 

Постійний 

Представник 

Президента України 

в АР Крим, його 

перший заступник та 

заступники 

Постійний 

Представник 

Президента України 

в АР Крим, його 

перший заступник та 

заступники 

 

радники та 

помічники 

Президента України, 

Голови Верховної 

Ради України, 

Прем‟єр-міністра 

України" 

радники та 

помічники 

Президента України, 

Голови Верховної 

Ради України, 

Прем‟єр-міністра 

України 

 

 Директор Державного бюро розслідувань 

 Директор Бюро економічної безпеки України 

 Голова Верховної Ради України 

 Голова чи члена Вищої ради правосуддя 

 Голова чи член Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України 

 Голова або інший член Рахункової палати 

 член Національної 

комісії, що здійснює 

державне 

регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг 
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Службова особа, яка займає особливо відповідальне становище  

у КПК України 

 
Ч. 5 ст. 216 Особи, щодо яких здійснюється особливий 

порядок кримінального провадження 

Президент України, повноваження якого 

припинено 

 

Прем‟єр-міністр України  

член Кабінету Міністрів України  

перший заступник та заступник міністра  

член Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення 

 

член Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

 

член Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 

 

член Антимонопольного комітету України  

Голова Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України 

 

Голова Фонду державного майна України, 

його перший заступник та заступник 

 

член Центральної виборчої комісії  

народний депутат України народний депутат України 

Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини 

Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини 

Директор Національного антикорупційного 

бюро України 

Директор та працівники Національного 

антикорупційного бюро України 

Директор Бюро економічної безпеки України  

Генеральний прокурор, його перший 

заступник та заступник 

Генеральний прокурор, його заступник, 

прокурор Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури 

Голова Національного банку України, його 

перший заступник та заступник 

 

Голова Національного агентства з питань 

запобігання корупції, його заступник 

Голова Національного агентства з питань 

запобігання корупції, його заступник 

Секретар Ради національної безпеки і 

оборони України, його перший заступник та 

заступник 

 

Постійний Представник Президента України 

в Автономній Республіці Крим, його перши 

заступник та заступник 

 

радник або помічник Президента України, 

Голови Верховної Ради України, Прем‟єр-

міністра України 

 

Суддя Суддя 

 суддя Конституційного Суду України 

 суддя Вищого антикорупційного суду 

 присяжний на час виконання ним обов‟язків у 

суді 
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працівник правоохоронного органу  

особа, посада якої належить до категорії "А"  

 Голова, заступника Голови, член Вищої ради 

правосуддя 

 Голова, заступник Голови, член Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України 

 кандидат у Президенти України 

 Голова, інший член Рахункової палати 

 депутат місцевої ради 

 адвокат 
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СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації: 

1. Кабаєв В. М. Ознаки службової особи, яка займає особливо відповідальне 

становище, як спеціального суб‟єкта злочину в кримінальному праві України. 

Часопис Київського університету права. 2019. № 4. С. 337–341. 

2. Кабаєв В. М. Службові особи, які займають особливо відповідальне 

становище, як спеціальні суб‟єкти злочинів. Порівняльно-аналітичне право. 2019. 

№ 5. С. 334–336. 

3. Кабаєв В. М. Дискусійні питання щодо визначення об‟єктивних ознак 

злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне 

становище. Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах 

світових змін: монографія / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького; Київський університет 

права НАН України. Київ: Талком, 2020. С. 409–424. 

4. Кабаєв В. М. Особливості об‟єктивних ознак злочинів, вчинених 

службовими особами, які займають особливо відповідальне становище. Часопис 

Київського університету права. 2020. № 2. С. 404–409. 

5. Кабаєв В. М. Службова особа, яка займає особливо відповідальне 

становище, як спеціальний суб‟єкт злочину. Colloquium-journal. Część 2 

(Warszawa, Polska). 2020. № 2 (54). С. 18–21. 

6. Кабаєв В. М. Кримінологічна характеристика особи злочинця-службової 

особи, яка займає особливо відповідальне становище. Visegrad Journal on Human 

Rights. 2021. № 2. С. 290–295.  

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Кабаєв В. М. Щодо окремих аспектів визначення поняття «суб‟єкт 

злочину» за кримінальним судочинством України. Права людини в сучасних 

умовах розбудови громадянського суспільства в Україні: зб. наук. праць за 

матеріалами «Круглого столу» (м. Київ, 14 груд. 2018 р.). Київ. 2019. С. 252–258. 
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