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СЛУЖБОВА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ  

 

Аналіз положень Особливої частини КК України дозволяє зробити 

висновок, що службова особа може бути суб’єктом корупційних злочинів в 

контексті: 1) загалом службової особи (ст. 191, 210, 262, 308, 312, 313, 320, 

354, 357, 366, 367, 370, 410 КК України); 2) службової особи державних та    

комунальних підприємств (ст. 364, 368, 368-2, 369 КК України); 3) службової 

особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно- 

правової форми (ст. 364-1, 365-1, ч. 3 і 4 ст. 368-3 КК України). Загалом 

питанням класифікації корупційних злочинів та їх суб’єктів на сьогодні 

приділена достатня увага в навчальній та науковій літературі [1–4]. Між тим, 

диференціація службових осіб в Особливій частині КК України свідчить про 

розмежування їх кримінальної відповідальності. Так, тільки в КК України 

існує декілька понять «службової особи».  

У ч. 3 ст. 18 КК розкривається загальне поняття службових осіб, ними є 

особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням 

здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а 

також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях 

посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за 

спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом 

державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом 

державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи 

повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом 

або законом.  

Представники влади – це працівники державних органів і установ, 

наділені правом у межах своєї компетенції висувати вимоги, а також 

приймати рішення, обов’язкові для виконання фізичними та юридичними 

особами незалежно від їх відомчої приналежності чи підлеглості. Закон 

пов’язує визнання особи представником влади не за посадою, що вона 

обіймає, а за наявністю в неї владних повноважень.  



Під організаційно-розпорядчими обов’язками потрібно розуміти 

функції зі здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим 

колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників 

на підприємствах, в установах або організаціях незалежно від форми 

власності. Такі функції, зокрема, здійснюють керівники міністерств, 

відомств, державних, комунальних або приватних підприємств, громадських 

організацій, їх заступники та керівники структурних підрозділів або ділянок 

робіт.  

Адміністративно-господарські обов’язки охоплюють повноваження з 

управління чи розпорядження державним, комунальним або приватним 

майном, яке полягає в установленні порядку його зберігання, переробки, 

реалізації, контролю за здійсненням цих операцій тощо. Такі повноваження у 

тому чи тому обсязі мають начальники планово-господарських, 

постачальних, фінансових відділів і служб, їхні заступники, завідувачі 

складів, магазинів, майстерень, ательє, відомчі ревізори та контролери тощо.  

Згідно з п. 1 примітки ст. 364 КК службовими особами у статтях 364, 

368, 368-2, 369 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за 

спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи 

місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних 

чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані 

з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким 

особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування, центральним органом державного управління із 

спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою        

підприємства, установи, організації, судом або законом.  

Що стосується злочинів, передбачених ст. 364-1, 365-1 та ч. 3 і 4 ст. 

368-3 КК України, то їх суб’єктом виступає службова особа юридичної особи        

приватного права незалежно від організаційно-правової форми. 

 Характеризуючи дані категорії службових осіб, необхідно зазначити, 

що відповідно до ЦК України юридичні особи, залежно від порядку їх 

створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних 

осіб публічного права. Поняття «юридична особа публічного права» не 

визначено в жодному законі України.  

Юридичні особи мають три підстави створення: 1) юридичні особи, 

створені відповідно до ЦК України; 2) юридичні особи – державні, 

комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГК України; 3) інші 

юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в 

установленому законом порядку.  

З огляду на загальний поділ юридичних осіб на юридичних осіб 

приватного права і юридичних осіб публічного права варто наголосити, що 

переважна більшість юридичних осіб приватного права створюється 

відповідно до ЦК України, а юридичні особи публічного права – відповідно 

до положень Конституції України, ГК України та відповідних законів 



України. До юридичних осіб публічного права належать усі установи 

(організації), що створюються державою, Автономною Республікою Крим та                        

територіальними громадами і не здійснюють господарської діяльності.  

Тут потрібно мати на увазі також положення п. 1 примітки до ст. 364 

КК України, згідно з яким для цілей статей 364, 365, 368, 368-2, 369 КК 

України до державних та комунальних підприємств прирівнюються 

юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно державна чи 

комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що 

забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на 

господарську діяльність такого підприємства.  

Юридичні особи приватного права, своєю чергою, поділяються на 

товариства, установи та юридичні особи, створені в інших формах відповідно 

до закону.  

Крім того, аналіз законодавства України свідчить про наявність таких 

суміжних понять як «посада» і «служба» та «державний службовець» і 

«службова особа», які вживаються у різних законодавчих актах й за змістом 

не співпадають. Так, поняття «службова особа», яке вживається у КК     

України, та поняття «державний службовець», яке вживається у Законі 

України «Про державну службу», за змістом є суміжними поняттями, але на 

відміну від державного службовця, до службових осіб відносяться також і 

особи, що здійснюють функції  представника влади, а також обіймають 

посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських обов’язків. 

Крім цього статус службової особи зумовлений не тільки постійністю, але й 

тимчасовістю здійснення відповідних функцій чи виконання обов’язків або 

наданням спеціальних повноважень, якщо вказані функції чи обов’язки 

покладені на таку особу правомочним органом (правомочною службовою 

особою).  

Питання про те, які працівники підприємств, установ, організацій не є 

службовими особами; чи можуть визнаватись службовими особами за 

ознакою виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських обов’язків за спеціальним повноваженням особи, які не 

знаходяться в трудових відносинах з підприємством, установою, 

організацією, у разі виконання таких обов’язків за договором, рішенням суду 

чи в інших випадках, передбачених законом, або ж за дорученням               

юридичної особи (представник); чи є службовими особами приватні 

нотаріуси, аудитори, експерти, лікарі, викладачі та деякі інші особи, наділені 

правом видавати чи посвідчувати певні документи, якими посвідчуються 

певні факти, що тягнуть за собою юридично значимі наслідки, чи будь-які 

інші особи, наділені правом взагалі вчинювати певні дії, які тягнуть за собою 

такі ж наслідки, а отже, визнаються суб’єктами корупційних злочинів не 

знайшло однозначного вирішення ні в теорії кримінального права, ні в 

правозастосовчій практиці. Крім того, по-різному вирішуються питання про 

те, чи можливе виконання функцій представника влади за спеціальним 

повноваженням; що потрібно розуміти під тимчасовим виконанням вказаних 



у ч. 3 ст. 18 КК України функцій та обов’язків; про співвідношення понять 

«функції» та «обов’язки».  

При встановленні службової особи як суб’єкта злочину необхідно 

розрізняти службові функції і професійні обов’язки. Для притягнення 

службової особи до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного 

злочину необхідно чітко й однозначно вказати у процесуальних документах, 

до якої категорії службових осіб відноситься особа у зв’язку із вчиненими 

нею діяннями, оскільки обіймання особою певної (конкретної) посади може 

бути пов’язане із виконанням нею як функцій представника влади, так і 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків.  
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