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службову особу, а й загального суб’єкта злочину. Розкрито особливості об’єктивної сторони зловживання впливом. 
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Постановка проблеми. Питання боротьби з 

корупцією в Україні останнім часом вийшло на 

рівень чи не найбільшого загострення. Законо-

давство України про кримінальну відповідаль-

ність за службові злочини, постійно реформу-

ється, однак унаслідок цього воно значною мірою 

стає все більш заплутаним і складним для 

сприйняття навіть висококваліфікованими 

фахівцями. У зв’язку з наведеним виникає чи 

ненайбільше питань при кваліфікації такого 

складу злочину як „Зловживання впливом”. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Слід зазначити, що у кримінально-правовій науці 

загальним аспектам боротьби з корупцією, а 

особливо проблемам застосування ст. 369-2 КК 

України надано суттєву увагу в роботах таких 

вчених як П. П. Андрушко, М. І. Бакай, Л. П. Брич, 

О. О. Дудорова, В. М. Киричко, Н. О. Кочерова, М. 

І. Мельника, Т. М. Тертиченка, В. І. Тютюгіна, М. 

І. Хавронюк та ін. Разом із тим, незважаючи на 

значний інтерес до цієї тематики, переважна 

більшість проблем ст. 369-2 КК України так і не 

знайшли свого вирішення і відповідного 

законодавчого закріплення. 

Мета статті полягає в дослідженні 

кримінально-правових проблем кваліфікації 

злочину передбаченого ст. 369-2 КК України. 

Основні результати дослідження. Перш за 

все слід відзначити, що неоднократна модерніза-

ція ст. 369-2 КК України на відповідність 

міжнародним актом не змогла усунути сутнісних 

проблем щодо її правильного застосування.  

Свого часу В. Киричко зауважив, що з’ясування 

глибинного змісту ст. 369-2 КК «суттєво 

ускладнено існуючим варіантом її редакції, при якій 

із тексту статті не зрозуміло, в чому полягає 

зловживання впливом, хто на кого впливає, яким 

чином та в чиїх інтересах, а також хто саме і від кого 

отримує неправомірну вигоду» [1, с. 229]. Не 

викликає сумнівів, що будь-які дефекти 

нормотворчої техніки ставлять під загрозу 

ефективне застосування норм права, що у свою 

чергу порушує правову визначеність. 

Для правильного розуміння вказаного злочину 

варто зазначити, що в ст. 369-2 КК йдеться про 

трьох різних осіб, які беруть участь у зловживанні 

впливом: 1) особа, яка зацікавлена у впливі – особа, 

яка пропонує чи обіцяє надати або надає вигоду 

за здійснення впливу особою-посередником на 

уповноважену особу; 2) посередник – особа, яка 

пропонує чи обіцяє здійснити вплив на уповнова-

жену особу або одержує вигоду за його здійснення 

(іноді, цю особу називають первинним адресатом); 

3) особа, уповноважена на виконання функцій 

держави – особа, на яку особа-посередник обіцяє 

здійснити (чи здійснює) вплив (іноді у літературі 

таку особу називають перспективним адресатом 

злочинних дій, передбачених ст. 369-2 КК [2, с. 139]). 

З об’єктивної сторони склад злочину 

передбачений ч. 1 ст. 369-2 КК представлений 

трьома альтернативними діями зацікавленої у 

впливі особи. У свою чергу, пропозиція 

(обіцянка) неправомірної вигоди, поєднана з 

подальшим замахом на надання неправомірної 

вигоди, кваліфікується як закінчений злочин за ч. 

1 ст. 369 КК. Невдала спроба надання 

неправомірної вигоди, не впливаючи в цьому разі 

на кваліфікацію, враховується при призначенні 

покарання як обставина, що характеризує ступінь 

тяжкості вчиненого злочину (п. 3 ч. 1 ст. 65 КК). 

Крім того, повне встановлення ознак складу 

злочину, описаного у ст. 369-2 КК України, є 

неможливим через наявність посилання в ній на 

закон, який втратив чинність (примітка до ст. 369-

2 КК України не є чинною, адже наразі діє ЗУ від 

14 жовтня 2014 р. «Про запобігання корупції»). 

Варто також уточнити, що «особа, уповноважена на 

виконання функцій держави» не є суб’єктом 
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вказаного злочину [3, с. 174–175], це всього лиш так 

званий «перспективний адресат» злочинних дій. У 

будь-якому випадку цей недолік слід виправляти на 

законодавчому рівні. 

Погоджуємося із думкою, що не дивлячись на 

відсутність (на відміну від частин перших статей 

354, 368-3, 368-4, 369 КК) прямої законодавчої 

вказівки, дії особи мають кваліфікуватись за ч. 1 

ст. 369-2 КК і в тому разі, коли неправомірну 

вигоду було надано третій особі, на яку вказав 

той, хто пропонує (обіцяє, погоджується) 

здійснити вплив на прийняття рішення особою, 

уповноваженою на виконання функцій держави. 

На користь зробленого висновку, як правильно 

зауважує К. Задоя, свідчить використання в ч. 1 

ст. 369-2 КК звороту «…або за надання такої 

вигоди третій особі вплинути на…» [4, с. 61].  

Варто також зазначити, що деякі науковці 

інколи досить розширено тлумачать зміст впливу 

на прийняття рішення особою, уповноваженою 

на виконання функцій держави, зокрема й В. 

Тютюгін [5, с. 838]. Так, дійсно, ст. 369-2 КК не 

конкретизує характер впливу на особу, уповнова-

жену на виконання функцій держави, у зв’язку з 

чим складається враження, що це може бути будь-

який вплив, у тому числі застосування фізичного і 

психічного насильства. За такої ситуації, ми 

підтримуємо думку тих учених, які вказують на 

неможливість такого тлумачення норми, як такої 

що не відповідає її буквальному значенню та 

значенню наданому у міжнародно-правових актах.  

Справді, у випадках погроз вбивством, 

знищенням або пошкодженням майна, шантажу-

вання і навіть видання наказу (розпорядження) 

вести мову про «зловживання впливом» і, тим 

більше, про «торгівлю впливом» явно недоречно. 

Разом з тим якщо особа пропонує, обіцяє або надає 

неправомірну вигоду «торговцю впливом», 

схиляючи його при цьому здійснити вплив на 

особу, уповноважену на виконання функцій 

держави, шляхом вчинення певного злочину, дії 

такої особи за наявності підстав потребують 

додаткової кваліфікації як підбурювання до 

вчинення того чи іншого злочину (маються на увазі, 

наприклад, статті 343, 344, 364, 376 КК) [2, с. 144]. 

Об’єктивна сторона складу злочину, передба-

ченого ч. 2 ст. 369-2 КК, характеризується також 

альтернативними діями. Фактично, у ст. 369-2 КК 

йдеться про поведінку, що передує впливу на осо-

бу, уповноважену на виконання функцій держави. 

У межах дослідження об’єктивної сторони 

слід звернути увагу, що відсутність у ст. 369-2 КК 

застереження про можливість здійснення 

відповідним суб’єктом удаваного впливу досить 

часто призводило до кваліфікації таких дій за ст. 

190 КК як шахрайство – зокрема, у зв’язку з існу-

ванням усталеного правозастосовного підходу до 

кваліфікації подібних ситуацій, який відображено 

в абз. 2 п. 9 постанови Пленуму ВСУ від 26 квітня 

2002 р. № 5 «Про судову практику у справах про 

хабарництво». У науковців це питання також ви-

рішується неоднозначно [5, c. 838, 12, с. 408]. По-

годжуємося із аргументами для вирішення 

вказаної проблеми з Н. Ярмиш, яка стверджує, що 

з погляду кваліфікації за ст. 369-2 КК особа може 

одержати неправомірну вигоду, і не збираючись 

виконувати обіцянку здійснити вплив. Для ная-

вності злочинного зловживання впливом достат-

ньо, щоб винний усвідомлював, за що саме він 

одержує неправомірну вигоду; обман не перетво-

рює вчинене в шахрайство, оскільки виконання 

обіцянки чи того, що запропоновано, не охоплю-

ється об’єктивною стороною складів злочину, пе-

редбаченого ст. 369-2 КК [11, с. 178]. Криміналь-

на відповідальність за зловживання впливом має 

наставати незалежно від того, чи такий вплив 

дійсно здійснюється, і чи призводить він до 

бажаного результату. 

Найбільш цікавим і дискусійним вважаємо пи-

тання що стосуються суб’єктів вчинення злочинів 

передбачених ч. 1 і 2 ст. 369-2 КК України.  За ч. 

1 суб’єктом визнається будь-яка фізична осудна 

особа, яка досягла 16-річного віку [6, с. 39]. 

Водночас існує проблема визначення кола 

суб’єктів злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК 

України. Взагалі в юридичній літературі, за 

підрахунками В. Киричка [6, с. 39– 40], висловлено 

щонайменше сім точок зору стосовно того, яка особа 

має нести кримінальну відповідальність за «пасивне» 

зловживання впливом. 

Аналіз вироків суду показав, що суб’єктами 

цього складу злочину суд визнає як загальних (на-

приклад, фельдшер, помічник директора з кадрів, 

приватний підприємець, інструктор з навчання 

практичної їзди, викладач автошколи і т.д.), так і 

службових осіб як приватного права (наприклад, 

директор товариства з обмеженою відповідаль-

ністю), так і публічного права (інспектор ДАІ, офі-

цер відділу комплектування, заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів, слідчий, 

оперуповноважений і т. д.), а також осіб, що надають 

публічні послуги (наприклад, адвокат) [7]. Звідси, 

позиція суддів з приводу суб’єкта цього злочину 

різниться. Однак, варто погодитися з думкою тих суд-

дів, які вважають суб’єктом цього злочину будь-яку 

особу, наділену ознаками суб’єкта злочину з таких 

підстав. 

По-перше, більшість правильно оцінює той факт, 

що у ст. 369-2 та в інших статтях КК України відсутні 

приписи, що містять ознаки суб’єкта злочину, 
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передбаченого ч. 2 ст. 369-2. Однак, навіть за такого 

формулювання припису закону не можна занадто 

обмежено тлумачити ознаки суб’єкта цього злочину. 

Це по суті не що інше як звуження криміналізації 

відповідного діяння.  

Критично оцінюємо розмірковування В. 

Киричко, на переконання якого суб’єктом 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, може 

виступати лише той, хто здатен впливати на 

особу, уповноважену на виконання функцій 

держави, шляхом використання можливостей, 

пов’язаних зі службовими повноваженнями 

(обумовлених такими повноваженнями) [6, с. 44]. 

Цікаво, що обґрунтування такої позиції фактично 

будується на аналізі  змісту ст. 12 «Зловживання 

впливом» Кримінальної конвенції Ради Європи 

про боротьбу з корупцією, а саме, що слова «будь-

якій особі» за ст. 12 зазначеної Конвенції і ст. 369-

2 КК України означають будь-яку особу з кола 

суб’єктів злочину, виділеного шляхом аналізу 

«зловживання впливом», як ознаки об’єктивної 

сторони злочину, тобто з тих осіб, які мають 

законний плив на особу, уповноважену на 

виконання функцій держави, і зловживають ним. 

Однак поряд з наведеним діє ще й Конвенція 

ООН проти корупції, яка досить чітко формулює 

положення такого змісту: b) 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. 

Фактично, положення ч. 2 ст. 369-2 КК України 

як і відповідні статті Конвенцій щодо 

«зловживання впливом» не звужують зміст 

суб’єкта виключно до службової особи і це на 

нашу думку є цілком виправданим. До того ж, 

деякі науковці і практики зазначають такий 

аргумент на користь службової особи як суб’єкта: 

«зловживати впливом може лише той, хто ним 

володіє в силу відповідних повноважень чи 

службового становища, тобто той хто має 

законний вплив». Однак, це дещо звужений зміст 

розуміння діяння посередника, адже він може 

використовувати свій вплив не тільки в силу свого 

становища, а й використовуючи близькі, дружні чи 

інші відносини з особою щодо якої має 

здійснюватися реальний чи удаваний вплив [8, с. 5]. 

Найголовніше, на нашу думку, це розуміння 

суті цього діяння, віднесеного до корупційних 

злочинів (примітка до ст. 45 КК України). Цей 

злочин є корупційним не стільки з точки зору 

здійснення підкупу особи-посередника, а з точки 

зору наявності у цього ж посередника можливості 

здійснити реальний чи удаваний вплив на особу, 

уповноважену на виконання функцій держави. 

Фактично, це ставить під сумнів думки з приводу 

того, що оскільки цей злочин є корупційним, то 

відповідне кримінальне правопорушення може 

бути вчинено тільки спеціальним суб’єктом, 

перелік яких надається у ч. 1 ст. 3 Закону України 

«Про запобігання корупції» [7, с. 9]. 

У зв’язку з наведеним вважаємо помилковим 

думку висловлену в юридичній літературі, що 

якщо посередник, який обіцяє здійснити вплив на 

прийняття рішення особою, уповноваженою на 

виконання функцій держави, є службовою 

особою юридичної особи приватного права або 

особою, яка здійснює професійну діяльність, 

пов’язану з наданням публічних послуг, то за 

такий вплив, здійснений з використанням 

наданих йому повноважень, має каратись не за 

ст. 369-2, а за відповідними частинами ст. 368-3 і 

ст. 368-4 КК [5, с. 838; 10, с. 153]. 

Отже, варто погодитися з підходом, що 

питання про співвідношення складів злочинів, 

передбачених ст. 368-3 (ст. 368-4) і ст. 369-2 КК 

(як і у випадку зі ст. 368 і ст. 369-2 КК), має 

вирішуватись відповідно до правила про 

конкуренцію між загальною і спеціальною 

нормами, оскільки надання неправомірної вигоди 

за вплив на прийняття рішення є окремим 

випадком підкупу [10, с. 179–180]. 

Окремої уваги заслуговує характеристика 

конструкції «поєднане з вимаганням неправомір-

ної вигоди» (ч. 3 ст. 369-2 КК), що також викликає 

суперечності в теорії і на практиці. При аналізі 

відповідної норми звернемо увагу, що ст. 354 КК 

України не містить у примітці 5, яка роз’яснює 

вимагання, посилання на ст. 369-2 КК України. 

Тобто, таким правовим положенням користува-

тися не маємо права при кваліфікації. Схоже 

нормативне положення передбачене ст. 189 КК 

України також не можна застосувати через вкрай 

різний об’єкт посягання, хоча протилежне можна 

знайти і в літературі [12, с. 141; 5, c. 838]. До того 

ж застосування закону про кримінальну відпові-

дальність за аналогією заборонено (ч. 4 ст. 3 КК 

України). Фактично, наразі зміст ч. 3 ст. 369-2 КК 

України позбавлений належної правової визначе-

ності, а тому можливість її належного застосуван-

ня на практиці в будь-якому разі можна поста-

вити під сумнів. Поряд з цим, Конвенція ООН 

проти корупції (ст. 18), Кримінальна конвенція 

про боротьбу з корупцією (ст. 12) абсолютно пра-

вильно і логічно виділяє «вимагання» у складі 

зловживання впливом як окрему форму об’єктив-
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ної сторони. З викладеного найбільш очевидним 

видається висновок про те, що Україна належним 

чином не імплементувала рекомендації 

міжнародних актів.    

Цікавою є думка в науці, що вимагання у сенсі 

вимоги, поєднаної з певною погрозою суперечить 

суті зловживання впливом. Так, особа може за 

неправомірну вигоду пропонувати (обіцяти) 

вплинути на особу, уповноважену на виконання 

функцій держави, однак це буде не вимаганням 

неправомірної вигоди, а караною за ч. 2 ст. 368-2 

КК пропозицією (обіцянкою) здійснити 

відповідний вплив [2, с. 169]. «Особу, яка здійс-

нює підкуп, немає жодного сенсу примушувати 

до цього, оскільки вона сама бажає надати 

неправомірну вигоду спеціальному суб’єкту зло-

чину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, для того, 

щоб останній незаконно вплинув на прийняття 

певного рішення особою, уповноваженою на ви-

конання функцій держави» [1, с. 256–257]. Якщо, 

з іншого боку, ініціатором впливу є зацікавлена в 

ньому особа, а інша особа, спроможна на такий 

вплив, на прохання про нього відповість, що без 

неправомірної вигоди цього не робитиме, то і 

така поведінка, вочевидь, не повинна розгляда-

тись як вимагання неправомірної вигоди, адже 

має визнаватись передбаченою ч. 2 ст. 369-2 КК 

обіцянкою здійснити вплив за надання неправо-

мірної вигоди (складовою такої обіцянки) [2, с. 

169]. Проте аналіз правозастосовчої практики 

свідчить як про реальність згаданих ситуацій, так 

і можливість кваліфікації зловживання впливом 

поєднаного з вимаганням.  

Для прикладу, суд кваліфікував дії заступника 

директора коледжу за ч. 3 ст. 369-2 КК, визнавши 

погрозою позбавлення студентки її законного 

права на навчання за державним замовленням у 

разі непередання матір’ю студентки згідно з 

наявною домовленістю неправомірної вигоди 

заступнику директора для домовленості з голо-

вою відбіркової комісії, хоча дочка вже проходи-

ла на бюджет «власними силами» [13]. Отже, ви-

магання неправомірної вигоди у складі зловжи-

вання впливом можливе і це є як логічно виправ-

даним, так і таке що не суперечить положенням 

міжнародних актів.  

Висновок. Отже, з метою уникнення пору-

шення принципу законності під час застосування 

ст. 369-2 КК України, а також усунення недоліків 

цієї норми пропоную диспозиції частини 2 

(частину 3 – виключити), та примітку ст. 369-2 КК 

України викласти у такій редакції:  

«Стаття 369-2. Зловживання впливом  

2. Прийняття пропозиції, обіцянки або одер-

жання неправомірної вигоди, у тому числі поєд-

наної з вимаганням, для себе чи третьої особи за 

вплив на прийняття рішення особою, уповнова-

женою на виконання функцій держави або місце-

вого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка 

здійснити вплив за надання такої вигоди.  

Примітка. Особами, уповноваженими на вико-

нання функцій держави, є особи, визначені в час-

тинах першій та другій статті 3 Закону України 

„Про запобігання корупції”». 

П. 5 примітки до ст. 354 КК України викласти 

у такі редакції: 

«У статтях 354, 368, 368-3 і 368-4, 369-2 цього 

Кодексу під вимаганням неправомірної вигоди 

слід розуміти вимогу щодо надання неправомір-

ної вигоди з погрозою вчинення дій або 

бездіяльності з використанням свого становища, 

наданих повноважень, влади, службового стано-

вища стосовно особи, яка надає неправомірну 

вигоду, або умисне створення умов, за яких особа 

вимушена надати неправомірну вигоду з метою 

запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх 

прав і законних інтересів.” ». 
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Жилюк В. Р. 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДВИДЕННОГО СТ. 369-2 УК УКРАИНЫ 

В статье рассмотрены проблемы привлечения к уголовной ответственности за злоупотребление влиянием. Освещается дискуссия 

среди ученых по определению субъекта злоупотребления влиянием. Предлагается признавать субъектом этого преступления не 

только должностное лицо, но и общего субъекта преступления. Раскрыты особенности объективной стороны злоупотребления 

влиянием. Проанализированы типичные ошибки судебной практики квалификации злоупотребления влиянием. Рассмотрены 

отличия этого преступления от смежных преступлений. Решен вопрос о конструкции вымогательства неправомерной выгоды в 

составе злоупотребления влиянием. Предложена новая редакция ст. 369-2 УК Украины для устранения проблем квалификации. 

Ключевые слова: злоупотребление влиянием; субъект злоупотребления влиянием; преступления в сфере служебной деятельности 

или деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг; коррупционные преступления; коррупция; неправомерная выгода. 

 

Zhyliuk V. 

CONTROVERSIAL QUESTIONS OF CRIME QUALIFICATIONS BY 369-2 CC OF UKRAINE 
The article deals with the problems of bringing to criminal responsibility for abuse of influence. There is a discussion among scientists about 

the definition of the subject of abuse of influence. It is proposed to recognize the subject of this crime not only the official but also the general 

subject of the crime. The features of the objective side of influence abuse are revealed. Typical mistakes in judicial practice of abuse of influence 

skills are analyzed. The differences between this crime and related offenses are considered. The question of the design of the extortion of 

unlawful benefits as part of the abuse of influence has been solved. A new edition of article is proposed. 369-2 of the Criminal Code of Ukraine 

to eliminate the problems of qualification. 

Key words: abuse of influence; the subject of abuse of influence; crimes in the field of service activity or activities related to the provision of 

public services; corruption crimes; corruption; unlawful benefit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


