
“ÂÚˇÌ‡ —ÎÛˆ¸Í‡,  
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ˛Ë‰Ë˜ÌËı Ì‡ÛÍ, 
Ì‡ÛÍÓ‚ËÈ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ ‚≥‰‰≥ÎÛ 
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ≥‚ ”Ô‡‚Î≥ÌÌˇ Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌˇ
‰≥ˇÎ¸ÌÓÒÚ≥ ÒÛ‰Ó‚Óø Ô‡Î‡ÚË Û ÍËÏ≥Ì‡Î¸ÌËı
ÒÔ‡‚‡ ¬Ë˘Ó„Ó ÒÔÂˆ≥‡Î≥ÁÓ‚‡ÌÓ„Ó ÒÛ‰Û 
Á ÓÁ„Îˇ‰Û ˆË‚≥Î¸ÌËı ≥ ÍËÏ≥Ì‡Î¸ÌËı ÒÔ‡‚ 

УДК 343.35

Поняття службової особи: 
кримінально�правовий аналіз

У період розбудови України, як
правової держави, проблема бороть-
би зі злочинністю та зі злочинами у
сфері службової діяльності зокрема,
набуває особливого соціально-полі-
тичного значення. Незважаючи на те,
що досі не діє жоден спеціальний
антикорупційний закон, прийняття
законодавцем низки нормативно-пра-
вових актів указує на незмінність
обраного ним напрямку для здійснен-
ня подальшого пошуку способів змен-
шення кількості злочинів у цій сфері.
А тому з огляду на  зміни, які відбуваю-
ться у кримінальному законодавстві,
визначення кола осіб, які належать 
до загалу службових, тлумачення по-
няття службової особи як суб’єкта
злочинів у сфері службової діяльності
набуває особливої актуальності.

Варто зазначити, що нині пробле-
мам суб’єкта службових злочинів при-
святили свої наукові праці такі вчені, як
П. П.Андрушко, Л. П. Брич, В. О. Нав-
роцький, Н. О. Гуторова, О. О. Дудоров,

І. Зейкан, Р. Максимович, М. І. Мель-
ник, М. І. Хавронюк, Ф. В. Шиманський,
В. Г. Хашев та ін. Незважаючи на
значну кількість наукових праць, це
питання не є вичерпним у теоретич-
ному плані. Тому основним завданням
статті є: дослідження поняття служ-
бової особи як у чинній редакції, так 
і в редакціях Закону України «Про
внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України щодо від-
повідальності за корупційні право-
порушення» від 11.06.2009 р. № 1508-VI
(далі – ЗУ від 11.06.2009 р. № 1508-VI)
[7], проекту Закону України «Про
засади запобігання і протидії коруп-
ції в Україні» від 17.12.2010 № 7487,
внесеного Президентом України (да-
лі – пЗУ від 17.12.2010 № 7487)* [21];
аналіз його окремих складових; роз-
роблення класифікації ознак цього
поняття.

Отже, суб’єктом злочинів у сфері
службової діяльності може бути лише
службова особа, тобто спеціальний
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суб’єкт, яка, крім обов’язкових загаль-
них ознак, має додаткові спеціальні
(особливі) ознаки. Так, беручи до ува-
ги положення, закріплені в ч. 3 ст. 18 КК
в редакціях пЗУ від 17.12.2010 № 7487 
і ЗУ від 11.06.2009 р. № 1508-VI, та 
п. 1 примітки до ст. 364 КК, пропонує-
мо ознаки службової особи класифі-
кувати за такими критеріями: за сфе-
рою діяльності; за змістом функцій і
характером покладених обов’язків
(функцій); строком виконання функ-
цій чи обов’язків; суб’єктом покла-
дення виконання зазначених функцій
чи обов’язків.

Так, за сферою діяльності можна
виділити такі види службових осіб:
публічна та приватна.Аналізуючи п. 1
примітки до ст. 364 КК та ч. 3 ст. 18 КК,
можна побачити, що визначення, дане
в ЗУ № 1508-VI від 11.06.2009 р., а по-
тім і в проекті ЗУ від 17.12.2010 № 7487,
вказує на звуженість цього поняття,
передбачаючи, що суб’єктом злочинів
у сфері службової діяльності (у стат-
тях 364, 365, 368, 368-1, 369) виступають
службові особи, які постійно, тимча-
сово чи за спеціальним повноважен-
ням здійснюють функції представників
влади чи місцевого самоврядування,
а також обіймають постійно чи тим-
часово в органах державної влади,
місцевого самоврядування, на держав-
них чи комунальних унітарних підпри-
ємствах, в установах чи організаціях
посади, пов’язані з виконанням орга-
нізаційно-розпорядчих чи адміністра-
тивно-господарських функцій або ви-
конують такі функції за спеціальними
повноваженнями, якими особа наділяє-
ться повноважним органом державної
влади, місцевого самоврядування, цент-
ральним органом державного управ-
ління зі спеціальним статусом, повно-
важним органом чи повноважною
особою підприємства, установи, орга-
нізації, судом або законом. А тому, з
огляду на це визначення, їх можна
назвати «публічними».

Водночас законодавець у редак-
ції ЗУ від 11.06.2009 р. № 1508-VI

визначення поняття службової особи
юридичної особи приватного права
незалежно від її організаційно-право-
вої форми (тобто приватної службової
особи) не давав. Утім, ґрунтуючись 
на змісті загального поняття службо-
вої особи та враховуючи семантичне
тлумачення ознак службової особи
юридичної особи приватного права,
незалежно від організаційно-правової
форми, її можна визначити як особу,
яка постійно або тимчасово обіймає в
юридичній особі приватного права,
незалежно від її організаційно-право-
вої форми, посади, пов’язані з вико-
нанням організаційно-розпорядчих чи
адміністративно-господарських функ-
цій, або виконує такі функції за спе-
ціальним повноваженням, яким особа
наділяється повноважним органом чи
повноважною службовою особою
підприємства, установи та організації,
судом або законом.

Варто зазначити, що в проекті ЗУ
від 17.12.2010 р. № 7487, внесеному Пре-
зидентом України, міститься дещо
вужче поняття, оскільки вживається
формулювання не «службова особа
юридичної особи приватного права
незалежно від її організаційно-право-
вої форми», а «службова особа юридич-
ної особи приватного права, що фінан-
сується за рахунок державного або
місцевого бюджетів» [21]. Потрібно
погодитися з Головним науково-екс-
пертним управлінням, яке у своєму
висновку на законопроект зазначило,
що зі змісту статей 364-1, 365-1 та 
368-2 КК України (в редакції зако-
нопроекту) незрозуміло, хто є суб’єк-
том передбачених у них діянь. Фінан-
совим законодавством України для
вказаної категорії юридичних осіб при-
ватного права визначаються лише деякі
преференції державного або місцевих
бюджетів у вигляді асигнувань, дотацій,
субвенцій тощо, або вони можуть бути
одержувачем бюджетних коштів у
рамках окремої бюджетної програми
під виконання конкретних зобов’язань
і мають або тимчасове фінансування,
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або цільове спрямування [5]. Окрім
того, наявне формулювання разом із
змінами до ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки
до ст. 364 КК України виведе з-під кри-
мінальної відповідальності інших служ-
бових осіб юридичної особи приватного
права,що,на нашу думку,є недоцільним,
оскільки чисельність учинюваних ними
службових злочинів є значною. Так,
із досліджених нами 147-ми криміналь-
них справ третина злочинів учинялася
службовою особою юридичної особи
приватного права.

Виходячи з законодавчого розумін-
ня службової особи можна залежно від
змісту функцій та характеру покладе-
них обов’язків (функцій) вирізнити
такі їхні види: 1) особи, які здійсню-
ють функції представників влади;
2) особи, які виконують організацій-
но-розпорядчі обов’язки (функції);
3) особи, які виконують адміністратив-
но-господарські обов’язки (функції).

Варто зазначити, що у п. 1 приміт-
ки до ст. 364 КК України 2001 р. вказує-
ться на здійснення функцій «пред-
ставниками влади», тоді як у редакціях
ЗУ від 11.06.2009 р. № 1508-VІ та проек-
ту ЗУ від 17.12.2010 р. № 7487 «пред-
ставниками влади або місцевого само-
врядування», на обіймання посад «в ор-
ганах державної влади або місцевого
самоврядування». Запропоноване зако-
нодавцем нововведення, на нашу дум-
ку, є недоцільним. Це твердження
обґрунтовується тим, що: 1) до пред-
ставників влади відповідно до поло-
жень Постанови Пленуму Верховного
Суду «Про судову практику у справах
про хабарництво» від 26.04.2002 р.
№ 5 (далі – постанова ПВСУ від
26.04.2002 р. № 5) належать пред-
ставники місцевого самоврядування
[20, с. 235]; 2) якщо розглядати відок-
ремлення органів державної влади від
органів місцевого самоврядування у
площині теорії права, то воно є ціл-
ком виправданим, оскільки Консти-
туція України не відносить органи
місцевого самоврядування до органів
державної влади. Частина 2 ст. 19 Кон-

ституції підкреслює окреме існування
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, та й у рі-
шенні Конституційного Суду України
від 26 березня 2002 р. № 6-рп/2002 у
справі за конституційним поданням
МВС України щодо офіційного тлу-
мачення положення ч. 2 ст. 28 Закону
України «Про статус депутатів місце-
вих рад народних депутатів» (справа
про охорону трудових прав депутатів
місцевих рад) зазначено, що органи
місцевого самоврядування не є орга-
нами державної влади, їх слід розгля-
дати як форму здійснення народом
влади, яка визнається і гарантується в
Україні [22].Тому для запобігання мож-
ливим помилкам доцільно було би зако-
нодавцеві у п. 1 примітки до ст. 364 КК
проекту ЗУ   від 17.12.2010 р. № 7487
після слів «здійснює функції представ-
ника влади» вилучити слова «чи міс-
цевого самоврядування», тобто варто
зберегти єдиний термін «представник
влади», який існує в п. 1 примітки до
ст. 364 КК України 2001 р.

Поняття організаційно-розпоряд-
чих обов’язків службової особи не
знайшло свого законодавчого закріп-
лення, а містилося в абз. 3 п. 1 ППВСУ
від 26.04.2002 р. № 5, яка зазнача-
ла, що організаційно-розпорядчими
обов’язками є обов’язки зі здійснен-
ня керівництва галуззю промислово-
сті, трудовим колективом, ділянкою
роботи, виробничою діяльністю окре-
мих працівників на підприємствах, в
установах чи організаціях незалежно
від форм власності [20, с. 235]. Відпо-
відно до абз. 4 п. 1 постанови ПВСУ
від 26.04.2002 р. № 5, адміністративно-
господарські обов’язки – це обов’яз-
ки з управління або розпорядження
державним, колективним чи приват-
ним майном (установлення порядку
його зберігання, перероблення, реалі-
зації, забезпечення контролю за цими
операціями тощо) [20, c. 235]. Своєю
чергою, Р. Л. Максимович зазначає,
що під особами, які виконують адмі-
ністративно-господарські обов’язки,
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треба розуміти осіб, які від імені влас-
ника чи уповноваженого ним органу
керують чи розпоряджаються чужим
для себе майном [18, с. 15]. Зважаючи
на викладене вище, слід погодитися з
думкою В. Г. Хашева, який зазначає, що
встановити весь перелік посад, обійман-
ня яких пов’язане з виконанням орга-
нізаційно-розпорядчих або адміністра-
тивно-господарських обов’язків, немож-
ливо, оскільки постійно постає потреба
у створенні нових та скасуванні де-
яких існуючих посад, потреба в яких
уже відпала [25, с. 121].

Окрім того, варто зазначити, що в
судовій практиці іноді трапляються
випадки, коли вказується на виконан-
ня службовими особами (головами
сільських і місцевих рад) консуль-
тативно-дорадчих функцій [4]. Пози-
цію деяких практичних працівників
(слідчих, суддів) зумовлено наявністю
вказівки на виконання зазначених
функцій у таких законодавчих актах,
як закони України «Про службу в ор-
ганах місцевого самоврядування» [14],
«Про місцеве самоврядування в Ук-
раїні» [11], «Про державну службу» [9]
та ін. Зі змісту «служби» як різнови-
ду діяльності людини випливає, що
такими функціями наділено всіх служ-
бовців, але не всі вони є посадовими
особами, тому з огляду на визначення
суб’єкта злочинів у сфері службової
діяльності вважаємо недоречним указу-
вати на виконання службовими особами
«консультативно-дорадчих функцій».
Крім того, виконання консультатив-
но-дорадчих функцій службовою осо-
бою не породжує за їх здійснення пра-
вових наслідків, тоді як діяльність служ-
бових осіб, зумовлена виконанням
адміністративно-господарських чи орга-
нізаційно-розпорядчих обов’язків, як-
раз і має таку особливість – породжує
певні правові наслідки (юридично
значущі) або, навпаки, не породжує,
коли цього вимагає закон.

Розглядаючи поняття службової
особи, можна констатувати, що зако-
нодавець, указуючи в п. 1 примітки до

ст. 364 КК на «функції» та «обов’язки»,
вкладає в них різний правовий зміст.
При цьому термін «функції» пов’я-
зується з представником влади, а
«обов’язки» – зі службовими особами,
які обіймають відповідні посади на
підприємствах, в установах та орга-
нізаціях незалежно від форм влас-
ності та можуть бути організаційно-
розпорядчими чи адміністративно
господарськими. Це питання в науко-
вому колі викликає спірні думки [16,
с. 119; 2, с. 161–162; 1, с. 51].

Вважаємо за потрібне проаналізу-
вати ці поняття на відповідність їх
один одному. Їхнє семантичне тлума-
чення таке: функція – це робота кого-
небудь, чого-небудь, обов’язок, коло
діяльності чогось,когось [3, с.1335],обо-
в’язок – певний обсяг роботи, сукуп-
ність прав, межі відповідальності та ін.,
що визначається відповідним званням,
посадою тощо [3, с. 645]. На підставі
цього можна зробити висновок, що
термін «функція» має ширше значен-
ня, ніж «обов’язок», а тому зміни, що
передбачались у п. 3 ст. 18 та п. 1 при-
мітки до ст. 364 КК в редакції ЗУ від
11.06.2009 р. № 1508-VІ і передбачені у
проекті ЗУ від 17.12.2010 р. № 7487
щодо виконання службовими особа-
ми саме «функцій», а не «обов’язків»,
є цілком доречними і правильними.

За строком (часом) виконання
службовими особами їхніх функцій
(обов’язків), їх можна переділити на:
1) осіб, які виконують зазначені функ-
ції (обов’язки) постійно; 2) осіб, які
виконують вказані функції (обов’язки)
тимчасово; 3) за спеціальним повно-
важенням.

При цьому необхідно зазначити, що
постанова ПВСУ від 26.04.2002 р.
№ 5 визнає особу службовою не тіль-
ки тоді, коли вона здійснює відпо-
відні функції чи виконує обов’язки
постійно, але й тоді, коли вона робить
це тимчасово або за спеціальним пов-
новаженням, за умови, що зазначені
функції чи обов’язки покладено на неї
правочинним органом або правочин-
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ною службовою особою [20, с. 236].
Іншими словами, під постійним обій-
манням певної посади, пов’язаної з ви-
конанням організаційно-розпорядчих
чи адміністративно-господарських обо-
в’язків, слід розуміти, що посада на
підприємстві, в установі чи організації
незалежно від форми власності зайня-
та особою в установленому законом
порядку (оформлена наказом про
призначення на посаду, внесена до
штатного розкладу тощо) на невизна-
чений строк, що й надає їй мож-
ливість реалізовувати ці обов’язки.
Тимчасове ж виконання функцій пред-
ставника влади чи обіймання посади,
пов’язаної з виконанням організацій-
но-розпорядчих чи адміністративно-
господарських обов’язків – це зайнят-
тя відповідної посади в межах певного
строку. Виконання службовою особою
функцій чи обов’язків за спеціаль-
ним повноваженням зустрічається,
коли працівникові, який не є службо-
вою особою, на деякий час доручають
виконання будь-яких службових обо-
в’язків, при цьому покладаючи на
нього виконання  владних або органі-
заційно-розпорядчих чи адміністра-
тивно-господарських обов’язків. Ці
повноваження надаються певній особі
на певний час або для виконання кон-
кретного завдання. Тобто виконувати-
ся за спеціальним дорученням можуть
як функції представника влади, так і
організаційно-розпорядчі чи адмініст-
ративно-господарські обов’язки. Така
позиція підтримується і судовою прак-
тикою [20, с. 236].

За суб’єктом покладення означе-
них функцій (обов’язків) слід виріз-
няти: 1) повноважним органом дер-
жавної влади (наприклад, відповідно
до ст. 9 ЗУ «Про судоустрій та статус
суддів» судді обираються Верховною
Радою України за рекомендацією Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів Ук-
раїни [15]; 2) повноважним органом
місцевого самоврядування (наприклад,
згідно зі ст. 10 ЗУ «Про службу в орга-
нах місцевого самоврядування» при-

йняття на службу заступників сільських,
селищних та міських голів вирішуєть-
ся через затвердження відповідною
радою [14]; 3) повноважним органом
чи повноважною службовою особою
підприємства, установи, організації
(наприклад, установчі збори акціо-
нерного товариства, відповідно до 
ст. 36 ЗУ «Про господарські товари-
ства», обирають наглядову раду, вико-
навчий та контрольний орган [8],
члени яких, відповідно, можуть визна-
ватися суб’єктом аналізованих злочи-
нів; 4) судом (наприклад, за ухвалою
чи рішенням суду відповідно до ЗУ 
«Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкру-
том» призначається арбітражний ке-
рівник, ліквідатор, керівник санації) [6];
5) законом (наприклад, Конститу-
цією України на Президента України,
депутатів Верховної Ради України [17,
с. 22–24, с. 40–42]; законами України 
«Про міліцію» [10], «Про службу без-
пеки» [13], «Про прокуратуру» [12] то-
що – на працівників правоохоронних
органів).

Варто зазначити, що законодавець
на основі положень ч. 3 ст. 18 та п. 2
примітки до ст. 364 КК як у редакції
ЗУ від 11.06.2009 р. № 1508-VІ, так і у
проекті ЗУ від 17.12.2010 р. № 7487,
окрім зазначених суб’єктів, вирізняє та-
кож центральний орган державного
управління зі спеціальним статусом.
Тобто, законодавець, указуючи на «пов-
новажний орган державної влади» і
«центральний орган державного управ-
ління зі спеціальним статусом», вкладає
в них різний правовий зміст. Вважаємо,
що думка законодавця є некоректною,
оскільки останній, відповідно до указів
Президента України вiд 15.12.1999 р.
№ 1572/99 [23] та вiд 15.12.1999 р.
№ 1573/99 [24], входить до системи цент-
ральних органів виконавчої влади,
яка, своєю чергою, є одним із повно-
важних органів державної влади.Тому
правильним видається вилучення з 
ч. 3 ст. 18 та п. 2 примітки до ст. 364 КК
у проекті ЗУ від 17.12.2010 р. № 7487
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вказівки на «центральний орган дер-
жавного управління зі спеціальним
статусом».

Крім того, розглядаючи питання
поняття службової особи, варто вка-
зати, що у примітці 2 до ст. 364 КК
України 2001 р. зазначається: «Служ-
бовими особами також визнаються
іноземці або особи без громадянства,
які виконують обов’язки, зазначені 
в пункті 1 примітки» [19, с. 914]. Ана-
ліз чинного законодавства України
[17; 9–15] показав, що жоден іно-
земець чи особа без громадянства 
не може бути представником влади
та перебувати на відповідній посаді 
в державних органах чи установах.
У ч. 4 ст. 18 КК та п. 2 примітки до 
ст. 364 КК в редакції ЗУ від 11.06.2009 р.
№ 1508-VІ  передбачається, що служ-
бовими особами також визнаються
посадові особи інших держав (особи,
які обіймають посади в законодав-
чому, виконавчому, адміністратив-
ному або судовому органі іншої
держави, а також інші особи, які здій-
снюють функції держави для іншої
держави, зокрема для державного
органу або державного підприємства),
а також посадові особи міжнародних

організацій [7]. Це визначення більш
точно підкреслює належність служ-
бової особи-ноземця до певної по-
сади, надається перелік останніх,
але при цьому воно виводить із кола
суб’єктів службових злочинів осіб
без громадянства та іноземців, які
виконують притаманні службовим
особам функції, перебуваючи на від-
повідній посаді в юридичній особі
приватного права, що є недоглядом
законодавця. У проекті ЗУ від
17.12.2010 р. № 7487 ч. 4 ст. 18 КК та 
п. 2 примітки до ст. 364 КК зазнала 
ще суттєвіших змін, які не врегулю-
вали проблеми, а ще більш її погли-
били через застосування значної кіль-
кості оцінних понять. На цю обста-
вину, своєю чергою, звертало увагу 
і Головне науково-експертне управ-
ління [5].

Отже, зважаючи на викладене,
можна констатувати, що завдань, по-
ставлених перед початком проведен-
ня цього дослідження, досягнуто,
запропонована нами класифікація
ознак службової особи та пропозиції з
удосконалення її поняття допоможуть
уникнути численних помилок у прак-
тичній діяльності.
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Слуцька Т. І. Поняття службової особи: кримінально-правовий аналіз
У статті досліджено поняття службової особи, як суб’єкта злочинів у сфері

службової діяльності, з урахуванням запропонованих законодавцем змін. На осно-
ві проведеного аналізу визначено ознаки цього поняття, розроблено їхню класифі-
кацію та внесено ряд пропозицій щодо його удосконалення.
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Cлуцкая Т. И. Понятие должностного лица: уголовно-правовой анализ
В статье исследовано понятие служебного лица как субъекта преступлений в

сфере служебной деятельности с учётом предложенных законодателем измене-
ний. На основании проведенного анализа определены признаки данного понятия,
разработана их классификация и сформулированы предложения относительно
его усовершенствования.

Ключевые слова: служебное лицо, публичное, частное, функции, обязанности.

Slutskaya T. The concept of official person: criminal and legal analysis
The concept of official person is explored in the article, as subject of crimes 

in the field of official activity, taking into account the changes offered by a legisla-
tor. On the basis of the conducted analysis the signs of this concept are certain,
their classification is developed and suggestion are borne in relation to his impro-
vement.
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