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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Значна частина проявів корупції в сучасній Україні
пов’язана з отриманням особистої вигоди при використанні своїх повноважень
не лише представниками влади, але й при зловживаннях службових осіб у так
званому «приватному секторі». На це ще 7 квітня 2011 року відреагував
український законодавець, доповнивши КК статтею 364-1 й передбачивши
відповідальність за зловживання повноваженнями службовою особою
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
(далі – зловживання повноваженнями) прийнятим Законом № 3207-VІ.

Такий підхід відповідає сучасним міжнародним стандартам протидії
корупції, зокрема положенням Кримінальної конвенції РЄ про боротьбу з
корупцією та Конвенції ООН проти корупції, якими передбачається введення
державами-учасницями самостійної кримінальної відповідальності за корупційні
злочини у приватному секторі. Також, згідно зі ст. 22 Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом сторони домовилися спрямувати спільні
зусилля на вирішення проблеми корупції як у приватному, так і у державному
секторі.

Проте, незважаючи на таку відповідність, при застосуванні ст. 364-1 КК
виникають значні проблеми, пов’язані насамперед з особливостями
«внутрішньої будови» цієї статті КК, утворенням передбачених нею ознак
складів зловживання повноваженнями, їх відмежуванням від складів суміжних
злочинів, а також з кваліфікацією цього злочину.

Такі проблеми впливають на неоднозначність застосування ст. 364-1 КК
правозастосовними органами, про що свідчать дані судової статистики. Так, у
2013 році було зареєстровано 333 факти вчинення злочину, передбаченого
статтею 364-1 КК, у 2014 – 444, за вісім місяців 2015 року – 10. При цьому
кількість засуджених за цією статтею КК осіб свідчить про відсутність єдиної
тенденції до її (кількості) зростання чи зменшення. Зокрема, у 2011 році було
засуджено за ст. 364-1 КК 15 осіб, у 2012 – 40, у 2013 – 44, у 2014 – 19, а в
першому півріччі 2015 – 11 осіб.

Сучасні наукові дослідження окремих із зазначених проблем
здійснюються, як правило, при науково-практичному коментуванні ст. 364-1 КК,
підготовці відповідних навчальних і науково-прикладних видань. У цьому
зв’язку варто відзначити результати досліджень таких українських вчених, як
П.П. Андрушко, П.С. Берзін, Л.П. Брич, В.М. Бурдін, Д.М. Горбачов,
О.М. Грудзур, О.О. Дудоров, З.А. Загиней, К.П. Задоя, Г.М. Зеленов,
О.О. Кваша, В.М. Киричко, В.П. Коваленко, Д.І. Крупко, В.М. Куц,
Р.Л. Максимович, М.І. Мельник, В.А. Мисливий, А.А. Музика,
В.О. Навроцький, А.В. Савченко, Т.І. Слуцька, А.А. Стрижевська, М.С. Туркот,
В.І. Тютюгін, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк, В.Г. Хашев, А.В. Шнітенков,
Н.М. Ярмиш та інших.

Однак, не дивлячись на значущість наукових доробків зазначених вчених,
при застосуванні ст. 364-1 КК залишаються невирішеними чимало проблем, які
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пов’язані насамперед із змістом ознак складів цього злочину та його кваліфікацією,
зумовлені внесенням численних змін й доповнень у редакцію ст. 364-1 КК (усього,
починаючи з квітня 2011 року й по теперішній час, їх було п’ять).

Викладене обумовлює актуальність підготовленого дисертаційного
дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана на кафедрі кримінального права Луганського
державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відповідно до
Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 роки,
затверджених постановою загальних зборів НАПрН України від 24 вересня
2010 року № 14-10 (напрям: «Сучасні тенденції і напрями розвитку правової
системи України»); Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт Луганського державного університету внутрішніх справ імені
Е.О. Дідоренка на 2014 р., схваленого вченою радою цього навчального закладу
(протокол від 20 грудня 2013 р. № 6).

Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
визначення ознак складів зловживання повноваженнями службовою особою
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової
форми, з’ясування особливостей кваліфікації цього злочину, а також проблем
караності цього злочину.

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі задачі:
– дослідити історію розвитку кримінальної відповідальності за

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного
права незалежно від організаційно-правової форми в Україні;

– проаналізувати міжнародний і зарубіжний досвід кримінально-правової
протидії зловживанню повноваженнями службовою особою юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

– визначити об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів зловживання
повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права
незалежно від організаційно-правової форми, розглянути кваліфікуючі ознаки
цих складів;

– з’ясувати особливості змісту та застосування покарання певних видів та
спеціальної конфіскації як заходів кримінально-правового впливу стосовно осіб,
які вчиняють зловживання повноваженнями службовою особою юридичної
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

– вирішити найбільш значущі проблеми кваліфікації зловживання
повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права
незалежно від організаційно-правової форми, його відмежування від суміжних
злочинів;

– розробити пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинної редакції ст.
364-1 КК.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з кримінально-
правовим забезпеченням належної реалізації службовими особами юридичних
осіб приватного права своїх правомочностей.
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Предмет дослідження – кримінально-правова характеристика
зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного
права незалежно від організаційно-правової форми.

Методи дослідження обрано з огляду на його об’єкт, предмет, мету та
задачі. У роботі в сукупності використовувались такі загальнонаукові і
спеціально-наукові методи: діалектичний – пов’язаний із дослідженням
кримінально-правової характеристики зловживання повноваженнями через
призму філософських категорій – явище і суть, зміст та форму, структура і
елементи, окреме та загальне, ціле і частку тощо; історико-правовий – при
вивченні розвитку вітчизняних кримінально-правових норм про відповідальність
за діяння, подібні зловживанню повноваженнями; порівняльно-правовий – для
зіставлення окремих норм КК України із нормами кримінального законодавства
зарубіжних країн про відповідальність за зловживання повноваженнями; метод
узагальнення – для формулювання пропозицій щодо визначення ознак складів
злочину, передбаченого у ст. 364-1 КК України, та можливих шляхів
удосконалення зазначеної статті КК; метод системно-структурного аналізу – для
визначення місця зловживання повноваженнями в системі злочинів у сфері
службової діяльності та діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, а
також Особливої частини кримінального законодавства; логіко-семантичний –
для здійснення поглибленого вивчення понятійного апарату, використаного при
позначенні ознак складів злочину, передбаченого ст. 364-1 КК; догматичний –
при з’ясуванні шляхів удосконалення кримінально-правових заборон,
присвячених зловживанню повноваженнями; метод моделювання – при
розробленні проекту змін до редакції ст. 364-1 КК; статистичний – при
дослідженні матеріалів правозастосовної практики, звітів про злочинність за
відповідний рік, узагальнень судової практики й судової статистики.

Нормативною основою дослідження є Конституція України, міжнародні
нормативно-правові акти, чинне кримінальне та кримінальне процесуальне
законодавство, інші нормативно-правові акти України, кримінальне
законодавство зарубіжних країн, яке передбачає відповідальність за відповідні
зловживання повноваженнями.

Емпіричну основу дослідження становить вивчення: 1) 132 вироків судів
першої інстанції за ознаками складів злочинів, передбачених ст. 364-1 КК
України, у період 2011 – 2015 років; 2) статистичні дані Державної судової
адміністрації України щодо кількості осіб, засуджених за злочин, передбачений
ст. 364-1 КК України, протягом 2011 – першої половини 2015 року.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є
першим в Україні монографічним дослідженням зловживання повноваженнями
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми. До найбільш важливих положень, які
відображають наукову новизну дисертаційної роботи, слід віднести такі:

вперше:
– пропонується визнавати зловживанням повноваженнями службовою

особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-
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правової форми дії, що вчиняються такою особою в процесі реалізації
передбачених законом або статутними документами юридичної особи
приватного права прав та/або обов’язків, пов’язаних з управлінням її
операційною, господарською чи фінансовою діяльністю, спрямовані на
фактичне одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи всупереч
законним інтересам такої юридичної особи або її відокремленого підрозділу
(філії чи представництва);

– з урахуванням механізму реалізації службовою особою повноважень
обґрунтовується, що такий прояв бездіяльності, як утримання службової особи
від використання передбачених законом або статутними документами прав
та/або обов’язків, пов’язаних з управлінням операційною, господарською чи
фінансовою діяльністю юридичної особи приватного права, не повинно
визнаватися зловживанням повноваженнями та ознакою об’єктивної сторони
складів злочину, передбаченого ст. 364-1 КК;

– при визначенні змісту мети використання службовою особою своїх прав
чи обов’язків обґрунтовується необхідність врахування законних інтересів
юридичної особи приватного права та її відокремлених підрозділів (філій,
представництв), всупереч яким відбувається зловживання повноваженнями;

– пропонується визнавати повторність вчинення зловживання
повноваженнями, а також наявність попередньої змови групи осіб чи
організованої групи критеріями (підставами) диференціації кримінальної
відповідальності за злочин, передбачений ст. 364-1 КК (див. висновки);

– визначається, що використане в ч. 1 ст. 364-1 КК формулювання
«використання … службовою особою … своїх повноважень» при позначенні
зловживання повноваженнями виключає можливість визнавати таким
зловживанням використання службовими особами юридичних осіб приватного
права своїх можливостей, які мають характер набуття авторитету посади,
використання службових зв’язків, вказівок по службі й контролю за їх
виконанням;

удосконалено:
– визначення змісту таких принципів криміналізації зловживання

повноваженнями, як врахування суспільної небезпеки, відносної поширеності
діяння, домірності позитивних та негативних наслідків криміналізації, а також
«конституційної адекватності» та міжнародно-правової необхідності, які мають
враховуватись при вдосконаленні чинної редакції ст. 364-1 КК;

– співвідношення понять «зловживання повноваженнями» та
«зловживання правами чи обов’язками» при визначенні об’єктивної сторони
злочину, передбаченого ст. 364-1 КК;

набуло подальшого розвитку:
– наукова позиція про юридичну некоректність вказівки в ч. 1 ст. 364-1 КК

на мету одержання неправомірної вигоди у змісті примітки до цієї статті КК
(примітка передбачає завершеність таких діянь як пропозиція, обіцянка,
надання, одержання без законних на те підстав відповідних вигод; див.
висновки);
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– науковий підхід щодо врахування законних інтересів юридичної особи
приватного права чи її структурного підрозділу як криміноутворюючої
обставини, за наявності якої використання повноважень набуває ознак
зловживання;

– положення щодо необхідності врахування при кваліфікації злочину,
передбаченого ст. 364-1 КК, таких ознак зловживання повноваженнями, як його
суспільно небезпечні наслідки та особа, яка вчинює таке зловживання;

– висновок про невідповідність санкцій ч.ч. 1-3 ст. 364-1 КК принципу
відповідності характеру і ступеню суспільної небезпеки вчиненого злочину його
караності, що обумовлює визначення мінімальної та максимальної меж
покарання у виді штрафу від чотирьохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (у ч. 1), від однієї тисячі до двох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у ч. 2), від двох тисяч до трьох
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у ч. 3), а також
передбачення в санкції ч. 2 ст. 364-1 КК покарання у виді обмеження волі на
строк до чотирьох років.

Практичне значення одержаних результатів. Викладені у дисертації
положення і висновки можуть бути використані:

а) у правотворчості – при вдосконаленні кримінального
законодавства України про відповідальність за окремі злочини у сфері
службової діяльності (лист Комітету Верховної Ради України з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 13 серпня 2015 року
№04-18/12-1973, Додаток В);

б) у правозастосовній діяльності – при вирішенні питань, пов’язаних із
кваліфікацією діянь за ст. 364-1 КК України, призначенням заходів кримінально-
правового впливу за зловживання повноваженнями службовою особою
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової
форми;

в) у науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження проблем
кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності та
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг;

г) у навчальному процесі – при підготовці відповідних підручників і
навчальних посібників, а також при викладанні кримінально-правових
дисциплін (Акт впровадження результатів дослідження в навчальний процес
Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка від
11 червня 2015 року (Додаток Г).

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації
оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих
вчених «Актуальні проблеми адміністративного та кримінального права і
процесу» (м. Донецьк, 15 березня 2014 року), Міжнародному симпозіумі
«Забезпечення єдності судової практики у кримінальних справах в контексті
подій 2013–2014 років в Україні» (м. Львів, 24–25 жовтня 2014 року),
Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми
кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної



6

юстиції» (м. Харків, 22 травня 2015 року), Міжнародній науково-практичній
Інтернет-конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю» (м. Івано-
Франківськ, 11–13 березня 2015 року).

Публікації. Основні результати дисертації висвітлено у п’яти статтях,
чотири з яких опубліковано в наукових виданнях України, включених до
переліку фахових, одна – у іноземному науковому виданні. Окрім цього, окремі
положення дисертації викладені в чотирьох тезах виступів на конференціях та
симпозіумі.

Структура дисертації. Робота складається з переліку умовних
позначень, вступу, чотирьох розділів, два з яких поєднують чотири підрозділи,
висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації
складає 268 сторінок, із яких, 191 сторінка – основний текст; список
використаних джерел (407 найменувань) – на 44 сторінках; додатки на
33 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі висвітлено актуальність теми дослідження, визначено мету,
задачі, об’єкт, предмет і методи дослідження, емпіричну базу дослідження,
сформульовано наукову новизну, розкрито теоретичне та практичне значення
отриманих результатів, апробація і кількість опублікованих праць.

Розділ 1 «Соціально-правова обумовленість криміналізації
зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи
приватного права» складається з двох підрозділів.

У підрозділі 1.1. «Зловживання повноваженнями службовою особою
юридичної особи приватного права: історико-правові та порівняльно-правові
аспекти» розкривається загальний стан дослідження проблем злочинів у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням
публічних послуг, історична та соціальна обумовленість криміналізації
зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного
права, місце цього злочину в системі Особливої частини КК України.

Обґрунтовано, що форма та зміст кримінально-правової охорони
службових відносин у сфері діяльності юридичних осіб приватного права
безпосередньо залежать від розуміння та правової регламентації публічної і
громадської службової діяльності. У зв’язку з цим перетворення концепції
служби з моделі «служба у князя» і «царська служба» до концепції публічної
служби з поступовим виокремленням такого її сегменту, як служба громадська,
створило підстави виділення і регламентації службових правових відносин у
юридичних особах (у тогочасних формах) приватного права.

Сучасний період описується в роботі залежно від використаних
законодавцем заходів протидії зловживанню повноваженнями як окремого
напряму кримінально-правової політики, яким визнається протидія корупції.

Дослідження процесу законодавчої оцінки службових зловживань, що
вчиняються керівниками юридичних осіб у сфері приватного права дає підстави
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для визначення таких періодів, як: 1) генезис правового регулювання відносин
служби у публічному секторі та їх кримінально-правового забезпечення,
переважно у формі криміналізації хабарництва (X–XVII століття);
2) ускладнення правового регулювання відносин служби (виокремлення
громадської служби) та специфічних методів криміналізації окремих видів
службових зловживань, суб’єктами яких були керівники організацій приватного
права (XVII – 1920-ті роки); 3) поступове звуження сфери існування приватної
економічної діяльності та кола службових зловживань в цій сфері відповідно до
особливостей соціалістичного ладу (20-ті роки XX – 1960 рік); 4) відновлення
кримінально-правової заборони службових зловживань на підприємствах всіх
форм власності (1994 рік – 2009 рік); 5) криміналізація зловживання
повноваженнями окремою нормою КК в межах державної антикорупційної
політики (з 2009 року по теперішній час).

У цьому підрозділі також здійснюється порівняльно-правовий аналіз
положень ст. 364-1 КК з відповідними положеннями кримінального
законодавства зарубіжних країн, які передбачають відповідальність посадових
осіб «приватного сектора» за зловживання повноваженнями. Такий аналіз
здійснюється залежно від кримінального законодавства країн, яке: 1)містить в
тій чи іншій формі загальну кримінально-правову норму про зловживання
повноваженнями керівників приватного сектору (РФ, Болгарія, Естонія, Грузія,
Латвія, Молдова); 2) містить кримінально-правові норми про конкретні
різновиди зловживань з боку керівників приватного сектору (Азербайджан,
Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Ізраїль, Швейцарія, Австрія, Нідерланди,
Сан-Маріно, Аргентина, Корея, КНР). Водночас, окрема увага приділяється
аналізу кримінального законодавства тих країн, які не передбачили
відповідальності за зловживання керівників приватного сектору (Вірменія,
Польща, Швеція, Таїланд).

У підрозділі 1.2. «Підстави та умови криміналізації зловживання
повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права»,
виходячи із розуміння криміналізації суспільно небезпечних діянь як одного з
методів кримінально-правової політики держави, розглянуто сучасну форму
криміналізації зловживання повноваженнями з урахуванням аналізу її
відповідності принципам криміналізації.

Виділено такі основні ознаки криміналізації, як: 1) криміналізація – це
водночас процес і результат; 2) предметом криміналізації є не одиничний акт
поведінки людини, а певний різновид акту, що повторюється необмеженою
кількістю осіб; 3) це суспільно небезпечне діяння не є злочином на момент
прийняття рішення про його криміналізацію відповідним суб’єктом; 4) правовим
актом, у якому криміналізується таке діяння, є виключно кримінальний закон;
5) суб’єктом криміналізації є єдиний законодавчий орган; 6) визначаючи
суспільно небезпечне діяння злочином певного виду чи його окремим
різновидом, закон визначає не лише його караність, але й інші юридичні
наслідки його вчинення, пов’язані із застосуванням заходів кримінально-
правового впливу. З урахуванням цього визначено, що криміналізація суспільно
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небезпечних діянь – це виявлення різновиду незабороненого кримінальним
законом діяння фізичної особи, яке посягає на охоронювані кримінальним
законом цінності, та поширення на нього через прийняття і набрання чинності
законом України кримінально-правової заборони, внаслідок чого вчинення
такого діяння тягне за собою кримінально-правові наслідки.

З урахуванням цього доведено, що криміналізація зловживання
повноваженнями шляхом запровадження окремої кримінально-правової
заборони відбулася вперше у січні 2011 року (до доповнення КК статтею 364-1),
що зумовлює необхідність застосування Закону № 1508 до діянь, які були
вчинені до 5 січня 2011 року; криміналізуючи відповідне діяння, законодавець
послідовно формулює склад злочину, відмінний від загальної норми (ст. 364) та
оцінює його як менш суспільно небезпечне, ніж зловживання владою або
службовим становищем; рівень пеналізації зловживання повноваженнями
суттєво коливається без належного обґрунтування.

Розділ 2 «Юридичні склади зловживання повноваженнями службовою
особою юридичної особи приватного права (ст. 364-1 КК)» складається з двох
підрозділів.

У підрозділі 2.1. «Об’єктивні ознаки зловживання повноваженнями
службовою особою юридичної особи приватного права» досліджено об’єкт та
об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 364-1 КК України.

Підставою визначення видового об’єкта злочину у змісті родового є Закон
України № 3207-VI, яким законодавець чітко виділив сферу професійної
діяльності, яка пов’язана з наданням публічних послуг.

Аналіз ст.ст. 364-370 КК дозволив дійти висновку, що більшість із цих
статей КК передбачає відповідальність за злочини у сфері службової діяльності
(статті 364, 364-1, 365, 366, 367, 368, 368-2, 368-3, 369, 369-2, 370 КК) і лише дві
(статті 365-1, 368-4 КК) – у сфері професійної діяльності, пов’язаної з наданням
публічних послуг. Це, у свою чергу, дає підстави визначити відповідні видові
об’єкти цих злочинів залежно від двох груп соціальних цінностей, поставлених
під кримінально-правову охорону. Змістовне «наповнення» першої утворюють
відносини, пов’язані із здійсненням законної службової діяльності, а другої –
відносини, що стосуються здійснення законної професійної діяльності з надання
публічних послуг.

Обґрунтовано, що основним безпосереднім об’єктом злочину,
передбаченого ст. 364-1 КК, є поставлені під кримінально-правову охорону
соціальні цінності, пов’язані з реалізацією службовою особою юридичної особи
приватного права своїх повноважень виключно в межах його компетенції та в
інтересах конкретної юридичної особи.

Доведено, що змістом інтересів юридичної особи приватного права при
застосуванні ст. 364-1 КК можуть охоплюватись лише законні цілі й задачі такої
особи. Підставою такого підходу визнається положення ч. 1 ст. 364-1 КК, згідно
з яким одержання юридичною особою неправомірної вигоди, як мети
зловживання повноваженнями, суперечить інтересам юридичної особи
приватного права. У зв’язку з цим обґрунтовується, що одержання
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неправомірної вигоди може суперечити лише законним інтересам юридичної
особи.

На підставі аналізу змісту терміну «повноваження» обґрунтовується
доцільність виключення з назви та диспозиції частини першої ст. 364-1 КК
вказівки на повноваження службової особи. Замість цього терміна пропонується
вказати на права та/або обов’язки такої службової особи, що дозволить
застосовувати положення ст. 364-1 КК у випадках «змішування» в статутних або
інших документах юридичної особи приватного права прав та/або обов’язків
керівників різних структурних підрозділів такої юридичної особи, а також
усунути ваду чинної редакції ч. 1 ст. 364-1 КК, пов’язану з тим, що закріплене в
назві ст. 364-1 КК поняття «зловживання повноваженнями» не конкретизується
у диспозиції ч. 1 цієї статті КК.

На підставі аналізу змісту поняття «використання» обґрунтовується
неможливість вчинення злочину, передбаченого ст. 364-1 КК, шляхом
бездіяльності, оскільки «рівень» шкідливості бездіяльності службової особи
юридичної особи приватного права для її криміналізації є незначним. Визначено,
що використання службовою особою юридичної особи приватного права свого
службового авторитету не утворює ознаки зловживання, передбаченого у
ст. 364-1 КК.

Крім цього, в роботі визнається необґрунтованим виключення на підставі
змін у примітці до ст. 364 КК із змісту «істотної шкоди» та «тяжких наслідків»
зловживання повноваженнями тих різновидів шкоди, що мають нематеріальний
характер.

У підрозділі 2.2. «Суб’єктивні ознаки зловживання повноваженнями
службовою особою юридичної особи приватного права» проаналізовано суб’єкт
і суб’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 364-1 КК.

Обґрунтовується, що законодавче визначення службових осіб у Загальній
(ст. 18) та Особливій (примітка до ст. 364) частинах КК України в цілому
дозволяє розмежовувати службових осіб публічного права та службових осіб
приватного права як спеціальних суб’єктів злочину.

У роботі з урахуванням діяльності юридичних осіб приватного права, у
структурах яких 16-річні особи використовуються на управлінських посадах,
сформульовано висновок про можливість вчинення зловживання
повноваженнями такими особами.

Крім цього, визначається недоцільність вказівки у диспозиції ч. 1 ст. 364-
1 КК на виконання службовою особою своїх функцій за спеціальними
повноваженнями, а також на постійне або тимчасове їх здійснення. На думку
дисертанта, виконання службовими особами як приватного, так і публічного
права обов’язків за спеціальним повноваженням охоплюється змістом понять
«постійно» та «тимчасово». Залежно від цього виділяються наступні групи
ознак спеціального суб’єкта зловживання повноваженнями: 1) ознаки, які
вказують на характер здійснюваних функцій (організаційно-розпорядчі та
адміністративно-господарські); 2) ознаки, які вказують на місце здійснення
вказаних функцій (юридична особа приватного права незалежно від
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організаційно-правової форми); 3) ознаки, які вказують на часові межі
правомочності здійснюваної діяльності (постійне або тимчасове виконання
прав або обов’язків).

Визначено, що вчинення зловживання правами або обов’язками
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми можливе: 1) з умисною виною (у формі умислу
щодо діяння та його наслідків); 2) із двома формами вини (умисел стосовно
вчиненого діяння та необережність щодо його наслідків).

Наголошується, що метою зловживання повноваженнями, як обов’язковою
для складів зазначеного злочину ознакою їх суб’єктивної сторони, є одержання
неправомірної вигоди для себе або для інших осіб. З урахуванням цього
заперечується доцільність вказівки у ст. 364-1 КК на «отримувачів»
неправомірної вигоди, які в диспозиції ч. 1 цієї статті визначені у множині. Крім
цього, звертається увага на те, що положення примітки до чинної редакції ст.
364-1 КК визначає поняття неправомірної вигоди та охоплює ті її різновиди, які
не лише фактично одержуються, але й пропонуються чи обіцяються. На цій
підставі пропонується визначити у примітці до ст. 364-1 КК зміст неправомірної
вигоди виключно як такої, що одержується без законних на те підстав (див.
висновки).

У розділі 3 «Кваліфікація зловживання повноваженнями
службовою особою юридичної особи приватного права та відмежування
його складів від складів суміжних злочинів» визначаються особливості
кримінально-правової оцінки зловживання повноваженнями, а також
співвідношення складу зловживання повноваженнями із складами інших
суміжних злочинів.

Пропонується поділити злочини, які є суміжними стосовно передбаченого
ст. 364-1 КК злочину, на наступні групи (незалежно від того, в яких розділах
Особливої частини КК вони розташовані): 1) склади злочинів у сфері службової
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
(ст.ст. 364, 365, 365-2, 368-3 КК); 2) склади інших злочинів, ознакою об’єктивної
сторони яких є зловживання службовим становищем (ст.ст. 191, 262, 308, 312,
313, 320, 357, 410 КК); 3) склади інших злочинів, ознакою об’єктивної сторони
яких є використання службового становища (ст.ст. 149, 157, 158, 158-2, 159, 176,
177, 189, 201, 206, 248, 258-1, 258-4, 298, 298-1, 303, 332, 332-1 343 КК);
4) склади інших злочинів, суб’єктом яких є службова особа (без формальної
вказівки на використання службового становища як способу вчинення злочину)
(ст.ст. 132, 160, 161, 162, 163, 168, 171, 173, 210, 211, 212, 212-1, 219, 223-2, 238,
256, 267-1, 340, 351, 376-1, 380, 381 КК).

Розмежування передбаченого ст. 364-1 КК зловживання повноваженнями
зі складами злочинів, які віднесені до першої групи, здійснюється насамперед за
ознаками суб’єкта злочину. Стверджується, що окремі суб’єкти злочину,
передбаченого ст. 365-2, можуть бути також і службовими особами юридичної
особи приватного права та особами, яка надають публічні послуги. У зв’язку з
цим при кваліфікації таких злочинів пропонується встановлювати зміст
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повноважень, якими зловживала особа (зокрема, наданими їй за посадою чи
такими, що пов’язані із наданням публічних послуг). У свою чергу, прийняття
пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи
приватного права неправомірної вигоди для себе чи іншої особи за вчинення
певних дій або бездіяльності з використанням наданих їй повноважень в
інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах
третьої особи (ч. 2 ст. 368-3 КК), може поєднуватись із зловживанням такою
особою своїми повноваженнями і за необхідних умов кваліфікуватись за
сукупністю злочинів.

На підставі аналізу ознак суб’єкта злочину у нормах про зловживання
повноваженнями та різні види підроблення, доведено безпідставність
кваліфікації дій службової особи юридичної особи приватного права за
сукупністю ст. 364-1 та 358 КК. З огляду на те, що підроблення і зловживання
вчиняються саме службовою особою, зроблено висновок про доцільність
кваліфікації таких випадків за сукупністю ст.ст. 364-1 та 366 КК.

Використання службового становища у складах злочинів, віднесених до
другої групи, визнається способом їх вчинення (як правило, у формі заволодіння
майном). При цьому, порушення права власності при зловживанні
повноваженнями може вказувати як на мету, так і на істотну шкоду, у зв’язку з
цим обґрунтовується необхідність визнавати ст. 364-1 КК загальною нормою
відносно тих, які передбачені у ст.ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 КК, та
кваліфікувати дії винного за останніми.

У третій групі зазначених складів суміжних злочинів спосіб їх вчинення
пов’язаний з використанням особою службового становища (охоплює як
зловживання повноваженнями, так і їх перевищення). Залежно від ознак складів
злочинів цієї групи визначаються види конкуренції кримінально-правових норм,
а також ознаки суміжності відповідних складів злочинів. Наявність таких ознак
суміжності дозволяє кваліфікувати вчинене за сукупністю злочинів. Зокрема,
переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з
приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних,
сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та
боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до
неї), а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації,
вчинене службовою особою з використанням службового становища (ч. 2
ст. 201 КК) має спільні із зловживанням повноваженнями суб’єкт та об’єктивну
сторону злочину (формою використання всупереч інтересам юридичної особи
приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень
можуть бути дії, що розглядаються як контрабанда). Проте, у разі наявності
суспільно небезпечних наслідків та мети одержання неправомірної вигоди,
зазначених у ст. 364-1 КК, вчинене має кваліфікуватись за сукупністю
зазначених злочинів.

Обґрунтовується, що у складах четвертої групи суміжних злочинів
ознака «вчинення злочину службовою особою з використанням службового
становища» поширюється в тому числі на службових осіб юридичних осіб
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приватного права, якщо інше прямо не випливає з диспозиції статті (частини
статті) Особливої частини КК. Стверджується, що жоден зі складів злочинів
цієї групи не передбачає мети отримання неправомірної вигоди, у зв’язку з
цим кваліфікувати дії винного за ст. 364-1 КК неможливо. У той же час, слід
враховувати, що в діях винного можуть бути ознаки іншого складу злочину,
наприклад, заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинних
організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень,
сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв,
грошей, цінних паперів, а також заздалегідь не обіцяного здійснення інших
дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, вчинене
службовою особою. Тому, якщо особа, зловживаючи своїми повноваженнями,
вчиняє переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження чи зони
безумовного (обов’язкового) відселення без надання передбаченого законом
дозволу або проведення дозиметричного контролю продуктів харчування
рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції,
тварин, риби, рослин або будь-яких інших об’єктів, і при цьому має на меті
отримання неправомірної вигоди, вчинене має кваліфікуватись за сукупністю
злочинів.

У розділі 4 «Проблеми караності зловживання повноваженнями
службовою особою юридичної особи приватного права» визначено, що
санкція ч. 1 ст. 364-1 КК України є кумулятивною, альтернативною, відносно
визначеною, а також такою, що передбачає як певні види покарання (зокрема,
штраф, арешт, обмеження волі), так і інший захід кримінально-правового
впливу у виді спеціальної конфіскації. Такий саме характер має й санкція ч. 2
ст. 364-1 КК.

Обґрунтовується, що наявність передбачених у санкціях ст. 364-1 КК
трьох основних видів покарань потребує врахування засад індивідуалізації
покарання при його призначенні судом. З урахуванням цього аналізується зміст
такої індивідуалізації покарання та правил призначення покарань, а саме
визначається, що для вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи
років санкція ч. 1 ст. 364-1 КК з огляду на вимоги ч. 2 ст. 60 та ч. 3 ст. 61 КК
набуває характеру відносно-визначеної, оскільки єдиним можливим основним
видом покарання для цих осіб є штраф.

Крім цього, обґрунтовується, що розрив між основними покараннями
(штраф у розмірі 400 – 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
позбавлення волі на строк від 3 до 6 років) потребує обмеження мінімуму строку
покарання у виді арешту у ч. 2 максимумом строку цього виду покарання у ч. 1.
Це, на думку дисертанта, унеможливить призначення покарання за злочин,
передбачений ч. 1 ст. 364-1, на одному рівні з покаранням, що призначається за
злочин, передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК.

У дисертації на підставі дослідження міжнародно-правових актів
обґрунтовується необхідність передбачення в санкціях ст. 364-1 КК такого
обов’язкового додаткового покарання, як позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю.
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ВИСНОВКИ

В дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення
наукової задачі, яке виявилося у запропонованому новому підході до
криміналізації та пеналізації зловживання повноваженнями службовою особою
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової
форми, а також у визначенні основних алгоритмів кримінально-правової
кваліфікації відповідних діянь.

1. На основі запропонованої періодизації розвитку законодавства про
відповідальність за різні форми зловживання повноваженнями обґрунтовано, що
сучасний період (з 2009 року) характеризується визнанням протидії
зловживанню повноваженнями окремим напрямом кримінально-правової
політики України.

2. Визначено, що основними ознаками складів злочинів, які за
зарубіжними кримінальними законами пов’язані із зловживанням
повноваженнями, передбаченим у ст. 364-1 КК, слід вважати: 1) діяння –
використання повноважень (становища); 2) суб’єкт – особа, яка виконує
управлінські (керівні) функції; 3) наслідки – заподіяння істотної шкоди правам і
законним інтересам громадян або організацій або охоронюваним законом
інтересам суспільства або держави; 4) мета – спричинення істотної шкоди
охоронюваним законом правам чи інтересам інших осіб чи громадським
інтересам, або отримання вигод і переваг для себе чи інших осіб або завдання
шкоди іншим особам.

За відсутності загальної норми про зловживання повноваженнями
(Вірменія, Польща, Швеція, Таїланд) відповідальність встановлюється окремо за
різновиди зловживання повноваженнями у сфері банкрутства, охорони
навколишнього природного середовища, інформації з обмеженим доступом,
встановленого порядку обігу документів, встановленого порядку здійснення
господарської діяльності, в тому числі у галузі фінансування та кредитування.

3. Аналіз принципів криміналізації зловживання повноваженнями як
антикорупційної складової кримінально-правової політики України дозволив
визнати основоположними такі її фактори: 1) міжнародні підходи (зокрема, при
реалізації Конвенції ООН проти корупції та Кримінальної конвенції РЄ про
боротьбу з корупцією); 2) суттєве посилення впливу корпорацій в сучасному
суспільстві, що визнається також чинним законодавством (про це свідчать зміни
до КК України, пов’язані із запровадженням спеціальної конфіскації та заходів
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб); 3) співрозмірність
наслідків від корупції у приватній сфері зі шкодою від корупції у публічному
секторі.

4. Криміналізація суспільно небезпечних діянь – це виявлення різновиду
незабороненого кримінальним законом діяння фізичної особи, яке посягає на
охоронювані кримінальним законом цінності, та поширення на нього через
прийняття і набрання чинності законом України кримінально-правової заборони,
внаслідок чого вчинення такого діяння тягне за собою кримінально-правові
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наслідки. Підставою криміналізації є набуття конкретним різновидом діяння
фізичної особи ознак посягання на цінності, охорона яких забезпечується
кримінальним законом.

5. Доповнення КК України ст. 364-1 не може вважатися криміналізацією
зловживання повноваженнями. Підставою для такого висновку є те, що у
кримінальному законодавстві до моменту відповідних змін вже існували схожі
за родовими ознаками норми, які дозволяли притягати до відповідальності осіб,
що вчинили діяння з ознаками складу злочину «зловживання повноваженнями».
З урахуванням цього зроблено висновок, що запровадження окремої
кримінально-правової заборони у КК України зумовлює необхідність
застосування Закону від 11.06.2009 року №1508-VI до діянь, які були вчинені до
5 січня 2011 року, з огляду на те, що фактично цей Закон пом’якшив
відповідальність. Зроблено висновок про те, що наслідком необґрунтованих змін
до примітки ст. 364 КК у 2014 році стала очевидна невідповідність санкцій
ст. 364-1 КК характеру суспільної небезпечності злочину, а також загальним
підходам до караності злочинів, наслідками яких є майнова шкода.

6. Оскільки у статті 364-1 законодавець обмежився визначенням
повноважень (тобто конкретних правомочностей) як інструменту зловживання,
він у загальному складі злочину вивів з-під кримінально-правового регулювання
зловживання відповідними можливостями (авторитет посади, службові зв’язки,
можливість давати вказівки та контролювати їх виконання як аналог службового
становища у ст. 364 КК) службових осіб приватного права. Отже, у разі
вчинення службовою особою приватного права злочину, склад якого передбачає
такий спосіб, як зловживання або використання службового становища, зміст
цього способу має тлумачитися обмежувально і включати лише використання
конкретних повноважень. Обґрунтовано, що у тексті диспозиції ст. 364-1 КК має
бути вказано, що зловживання повноваженнями здійснюється всупереч саме
законним інтересам юридичної особи.

7. Внаслідок набрання чинності Законом від 21.02.2014 № 746-VII
спеціальні склади зловживань повноваженнями за змістом суб’єктивної сторони
стали ширшими, що в результаті не дозволяє говорити про співвідношення цих
норм як загальної та спеціальних в «чистому» вигляді. Крім того, Закон від
13.05.2014 № 1261-VII значно звузив коло діянь, які можуть бути кваліфіковані
за статтею 364-1 КК, суттєво обмеживши зміст понять «істотна шкода» та «тяжкі
наслідки». Обґрунтовано доцільність віднесення до таких наслідків шкоди
нематеріального характеру.

8. «Приватне» зловживання повноваженнями оцінюється законодавцем як
набагато менш небезпечне, ніж зловживання у публічному секторі. Зокрема, у
ст. 364 КК, на відміну від ст. 364-1 КК, штраф є обов’язковим додатковим
покаранням, терміни арешту та обмеження волі є більшими, позбавлення волі
передбачене вже в першій частині, а у другій частині воно є єдиним основним
покаранням. Доведено некоректність такого підходу, насамперед тому, що
обидва склади злочинів (ст. 364 та ст. 364-1 КК) є складами матеріальними і
межі наслідків у формі істотної шкоди (частини перші) та тяжких наслідків
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(частини другі) є тотожними (див. примітку до ст. 364 КК). Фактично,
відмінність між цими злочинами полягає у суб’єкті та, відповідно, сфері
відносин, в межах якої відбувається заподіяння шкоди охоронюваним законом
правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським
інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Різна оцінка заподіяної шкоди залежно від суб’єкта заподіяння вказує на
своєрідну «дискримінацію» потерпілих, оскільки значно нижчі межі санкцій у
ст. 364-1 КК дозволяють вести мову про меншу вірогідність досягнення такої
цілі покарання, як превенція.

9. Пропонується визнавати зловживанням повноваженнями службовою
особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-
правової форми активні дії службової особи, що вчиняються в процесі реалізації
передбачених законом або статутними документами юридичної особи
приватного права прав та/або обов’язків щодо управління її операційною,
господарською чи фінансовою діяльністю, спрямовані на фактичне одержання
неправомірної вигоди для себе чи іншої особи, суперечать законним інтересам
зазначеної юридичної особи або її відокремленого підрозділу (філії чи
представництва).

З огляду на законодавчу конструкцію складів злочину, що аналізується, а
також особливості діяльності та управління у юридичних особах приватного
права, відсутні підстави визнання авторитету юридичних осіб приватного права
додатковим безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 364-1 КК
України.

10. З урахуванням механізму реалізації повноважень службовою особою
обґрунтовується, що такий прояв бездіяльності, як утримання службової особи
від використання передбачених законом або статутними документами прав
та/або обов’язків, пов’язаних з управлінням операційною, господарською чи
фінансовою діяльністю юридичної особи приватного права, не може визнаватися
зловживанням повноваженнями як ознакою об’єктивної сторони злочину,
передбаченого ст. 364-1 КК. Пропонується враховувати зміст зазначеного
прояву бездіяльності не у визначенні відповідної форми зловживання
повноваженнями, а у змісті службової недбалості

11. Не обґрунтованим є розміщення вказівки на необхідність застосування
спеціальної конфіскації в межах традиційно побудованої санкції разом із видами
покарань, тобто після слів «карається». З огляду на це пропонується виключити
вказівку на застосування спеціальної конфіскації з санкцій статей Особливої
частини, залишивши перелік злочинів, за які вона може бути застосована, у
відповідних нормах Загальної частини.

У результаті аналізу судової практики зроблено висновок, що суди не
використовують всього всі різновиди покарань, передбачених у статті 364-1 КК
(не застосовується арешт та обмеження волі за ч. 1, а нижня межа позбавлення
волі у вироках за ч. 2 є нижчою, ніж визначена законодавцем).

Ураховуючи викладене вище, запропоновано таку редакцію ст. 364-1 КК
України:



16

Стаття 364-1. Зловживання службовою особою юридичної особи
приватного права своїми правами або обов’язками.

1. Умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої
особи використання всупереч законним інтересам юридичної особи
приватного права чи її відокремленого підрозділу (філії чи представництва)
службовою особою такої юридичної особи своїх прав або обов’язків, якщо це
завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих
громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам
юридичних осіб, –

карається штрафом від чотирьохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до двох років та зі спеціальною конфіскацією.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб за попередньою змовою, –
караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені
організованою групою або, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

Примітка. У цій статті під неправомірною вигодою слід розуміти грошові
кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які
інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які одержуються без
законних підстав.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ
ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Сисоєв Д.О. Зловживання повноваженнями службовою особою
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової
форми: історія криміналізації в Україні / Д.О. Сисоєв / Наше право. – 2014. –
№ 1. – С. 89–96.

2. Сисоєв Д.О. Криміналізація зловживання повноваженнями службовою
особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-
правової форми в контексті державної антикорупційної політики / Д.О. Сисоєв /
Наше право. – 2014. – № 7. – С. 118–127.

3. Сысоев Д. Злоупотребление полномочиями служебным лицом
юридического лица частного права независимо от организационно-правовой
формы в контексте теории криминализации / Д. Сысоев / Молдавский журнал
международного права и международных отношений. – 2014. – № 3. – С. 73–81.



17

4. Сисоєв Д.О. Іноземний досвід криміналізації зловживання
повноваженнями / Д.О. Сисоєв / Європейські перспективи. – 2014. – № 7. –
С. 132–141.

5. Сисоєв Д.О. Родовий об’єкт злочину, передбаченого ст. 364-1 КК
України / Д.О. Сисоєв // Вісник Луганського державного університету
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2015. – № 2. – С. 144–154.

6. Сисоєв Д.О. До питання про періодизацію історичного розвитку в
контексті кримінальної відповідальності за зловживання повноваженнями /
Д.О. Сисоєв / Актуальні проблеми адміністративного та кримінального права і
процесу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих
вчених (Донецьк, 15 березня 2014 р.). – Донецьк : ООО «Цифровая типография»,
2014. – С. 287–290.

7. Сисоєв Д.О. Окремі питання кваліфікації зловживання
повноваженнями / Д.О. Сисоєв / Забезпечення єдності судової практики у
кримінальних справах в контексті подій 2013–2014 років в Україні : матеріали
Міжнародного симпозіуму (Київ, 24–25 жовтня 2014 р.). – К. : ВАІТЕ, 2014. –
С. 161–164.

8. Сисоєв Д.О. Окремі питання караності зловживання повноваженнями
службовою особою юридичної особи приватного права / Д.О. Сисоєв / Політика
в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнародної науково-практичної
Інтернет-конференції. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 131–134.

9. Сисоєв Д.О. Особливості визначення заходів кримінально-правового
характеру, які застосовуються до осіб, що вчинили зловживання
повноваженнями / Д.О. Сисоєв / Актуальные проблемы уголовного права и
криминологии в свете реформирования уголовной юстиции : сборник
материалов Международной научно-практической конференции (Харьков,
22 мая 2015 р.) / МВД Украины; Харьковский нац. ун-т внутр. дел;
Криминологическая ассоциация Украины. – Х. : ХНУВД, 2015. – С. 76–77.

АНОТАЦІЯ

Сисоєв Д.О. Зловживання повноваженнями службовою особою
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової
форми: кримінально-правова характеристика. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право. – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН
України, Київ, 2016.

У дисертації здійснено комплексне дослідження кримінально-правової
характеристики зловживання повноваженнями службовою особою юридичної
особи приватного права.

Виявлені загальні тенденції регламентації схожих за ознаками злочинів в
історичному та порівняльно-правовому аспектах, запропонований теоретичний
підхід до визначення зловживання повноваженнями службовою особою
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приватного права. Досліджено особливості сучасної форми криміналізації
зловживання повноваженнями, виявлені її вади та запропоновані шляхи
вдосконалення. Обґрунтовано основні підходи до кримінально-правової
кваліфікації зловживання повноваженнями, зокрема відмежування від складів
суміжних злочинів, а також особливості призначення заходів кримінально-
правового впливу внаслідок вчинення даного злочину. На підставі проведеного
дослідження внесені науково обґрунтовані конкретні пропозиції про внесення
змін та доповнень до КК України щодо вдосконалення регламентації
зловживання повноваженнями.

Ключові слова: зловживання, повноваження, службова особа, юридична
особа, приватне право.
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Сысоев Д.А. Злоупотребление полномочиями служебным лицом
юридического лица частного права независимо от организационно-
правовой формы: уголовно-правовая характеристика. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право. – Институт государства и права имени В.М. Корецкого
НАН Украины, Киев, 2016.

В диссертации проведено комплексное уголовно-правовое исследование
уголовно-правовой характеристики злоупотребления полномочиями служебным
лицом юридического лица частного права независимо от организационно-
правовой формы.

Определены общие тенденции регламентации ответственности за
подобного рода преступления в основных источниках (памятниках) уголовного
права, принятых на территории современной Украины с Х до начала XXI века.
Изучен опыт регламентации злоупотребления полномочиями служебными
лицами частного права в уголовном праве ряда зарубежных государств. В
частности, установлено, что за рубежом присутствуют следующие подходы:
1) закрепление в той или иной форме общей уголовно-правовой нормы о
злоупотреблении полномочиями руководителями частного сектора (РФ,
Болгария, Эстония, Грузия, Латвия, Молдова); 2) закрепление уголовно-
правовых норм о конкретных разновидностях злоупотреблений полномочиями
со стороны руководителей частного сектора (Азербайджан, Таджикистан,
Узбекистан, Киргизстан, Израиль, Швейцария, Австрия, Нидерланды, Сан-
Марино, Аргентина, Южная Корея, КНР). Также отдельное внимание уделено
анализу законодательства тех государств, которые не установили уголовную
ответственность за злоупотребление полномочиями руководителей частного
сектора (Армения, Польша, Швеция, Таиланд).

Выделены следующие основные признаки криминализации общественно
опасных деяний: 1) криминализация – это одновременно и процесс и результат;
2) предметом криминализации является не единичный акт поведения человека, а



19

определенная разновидность акта, которая повторяется неограниченным
количеством лиц; 3) такое общественно опасное деяние не является
преступлением на момент принятия решения о его криминализации
соответствующим субъектом; 4) правовым актом, которым криминализируется
соответствующее деяние, является закон; 5) субъектом криминализации
является единственный законодательный орган; 6) определяя общественно
опасное деяние преступлением соответствующего вида, закон определяет не
только его наказуемость, но и иные уголовно-правовые последствия его
совершения, связанные с применением мер уголовно-правового воздействия. С
учетом этого определено, что криминализация общественно-опасных деяний –
это выявление разновидности незапрещенного уголовным законом деяния
физического лица, которое посягает на охраняемые уголовным законом
ценности, и распространение на него путем принятия и вступления в силу закона
Украины уголовно-правового запрета, вследствие чего совершение такого
деяния влечет за собой уголовно-правовые последствия.

В результате анализа криминализации злоупотребления полномочиями в
контексте антикоррупционной составляющей уголовно-правовой политики
определены аргументы обоснованности выделения факта «частной» коррупции
как объекта уголовно-правового противодействия. В частности, сделан вывод о
том, что характер деятельности и влияния современных корпораций на
общественные отношения заставляет утверждать, что искажение принципов
управления такими компаниями (в том числе, вследствие «коррупционных»
действий) несет в себе чрезвычайно серьёзный вред для ценностей, которые
обеспечиваются уголовным законом.

Предлагается определить злоупотреблением полномочиями служебным
лицом юридического лица частного права такую разновидность использования
полномочий, которая состоит в активных действиях служебного лица, носящих
организационно-распорядительный или административно-хозяйственный
характер, совершаются в пределах реализации определенного законом либо
уставными документами права и/или обязанности в отношении управления
операционной, хозяйственной или финансовой деятельностью юридического
лица частного права, осознанно направленные на фактическое получение (а не
получение предложения или обещания) неправомерной выгоды для себя или
иного лица (а не лиц), противоречат законным интересам юридического лица
и/или его обособленного подразделения (филиала или представительства) и
вызывает общественно опасные последствия в виде существенного вреда как
материального, так и нематериального характера.

Проанализирована история и современная форма криминализации
злоупотребления полномочиями служебным лицом юридического лица частного
права, выявлены ее недостатки и предложены пути усовершенствования.
Доказано, что содержанием интересов юридического лица частного права при
применении ст. 364-1 УК могут охватываться лишь законные цели и задачи
такого лица. Обоснована целесообразность исключения из названия и
диспозиции части первой ст. 364-1 УК указание на полномочия должностного
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лица. Обоснована невозможность совершения данного преступления путем
бездействия, а также нецелесообразность исключения на основании изменений в
примечании к ст. 364 УК последствий нематериального характера из содержания
понятий «существенный вред» и «тяжкие последствия» в ст. 364-1 УК.

Обоснованы основные подходы к уголовно-правовой квалификации
злоупотребления полномочиями, отмежевания его от смежных составов
преступлений. Установлены особенности законодательного определения и
практики назначения мер уголовно-правового воздействия вследствие
совершения данного преступления.

На основании проведенного исследования сформулированы научно
обоснованные конкретные предложения о внесении изменений и дополнений в
УК Украины, направленные на совершенствование регламентации
ответственности за злоупотребление полномочиями служебным лицом
юридического лица частного права.

Ключевые слова: злоупотребление, полномочия, служебное лицо,
юридическое лицо, частное право.

SUMMARY

Sysoyev D. O. Legal person (private) official’s abuse of power: criminal law
definition. – Manuscript.

The thesis for the scientific degree of Candidate of legal sciences, specialization
12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal-Enforcement Law. –
V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National academy of sciences of
Ukraine, Kyiv, 2016.

Within the ambit of the Theses a comprehensive legal research on the notion and
legal definition of the abuse of rights crime, in case the one committed by the official
of private undertaking (legal entity), is to be presented. Principal trends concerned the
identification, qualification and proscription of the crimes of similar kind and nature,
both in historical and comparative perspective, are identified. In turn, approach on
how to define abuse of rights crime has been developed. Peculiarities of the
contemporary form of the abuse of rights deed criminalization, as provided by the
Criminal Code of Ukraine, have been identified. Shortcomings of this criminalization
experience have been identified and the prospective ways to reform have been
proposed. Key steps to amend the identified shortcomings of contemporary scheme of
legal regulation were developed within the framework of research conducted. These
amendments to the Criminal Code of Ukraine are: (i) clear and present separation of
the similar crimes corpus delicti and (ii) identification of the sentencing peculiarities in
case of abuse of rights crime commitment.

Key words: abuse of rights, power, official, legal entity, private law.
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