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ного особою, яка одержала неправо-
мірну вигоду або прийняла її пропози-
цію чи обіцянку. Зазначене звільнення 
не застосовується у разі, якщо пропо-
зиція, обіцянка чи надання неправомір-
ної вигоди були вчинені стосовно осіб, 
визначених у ч. 4 ст. 18 КК.

Пропозиція чи обіцянка надати не-
правомірну вигоду, а так само надання 
такої вигоди карається штрафом від 100 
до 250 н. м. д. г. або громад. роботами на 
строк до 100 год, або випр. роботами на 
строк до одного року, або обмеж. волі на 
строк до 2-х років, або позбавл. волі на 
той самий строк (ч. 1 ст. 354 КК), а за 
наявності кваліфікуючих ознак – штра-
фом від 250 до 500 н. м. д. г. або громад. 
роботами на строк від 100 до 200 год, або 
випр. роботами на строк до 2-х років, або 
обмеж. волі на строк до 3-х років, або 
позбавл. волі на той самий строк (ч. 2 
ст. 354 КК). Прийняття пропозиції, обі-
цянки або одержання такої вигоди, а так 
само прохання надати таку вигоду кара-
ється штрафом від 250 до 500 н. м. д. г. 
або громад. роботами на строк від 100 
до 200 год, або обмеж. волі на строк до 
2-х років, або позбавл. волі на той самий 
строк (ч. 3 ст. 354 КК), а за наявності 
кваліфікуючих ознак – штрафом від 500 
до 750 н. м. д. г. або громад. роботами на 
строк від 160 до 240 год, або обмеж. волі 
на строк до 3-х років, або позбавл. волі 
на той самий строк.

Літ.: Осадчий В. І. Кримінально-право-
ва характеристика та кваліфікація підкупу 
працівника підприємства, установи чи ор-
ганізації (ст. 354 КК України) // Юридичний 
вісник, 2015, № 2 (35); Овод К. К. Кримі-
нально-правова характеристика вини як 
ознаки суб’єктивної сторони підкупу пра-
цівника підприємства, установи чи орга-

нізації // Верховенство права, 2017, № 1; 
Її ж. Кримінально-правова характеристика 
предмета підкупу працівника підприємства, 
установи чи організації (ст. 354 КК України) 
// Наше право, 2017, № 1. 

Ю. В. Гродецький.

ПÍДКУП СЛУЖБÓВОЇ ОСÓБИ 
ЮРИДИ́ЧНОЇ ОСÓБИ ПРИВÁТНО
ГО ПРÁВА АБÓ ОСÓБИ, ЩО НА
ДАЄ́ ПУБЛÍЧНІ ПÓСЛУГИ – зло-
чини, крим. відповідальність за які пе-
редбачена у ст. 3683, 3684 КК.

Злочини, передбачені цими статтями 
КК, мають багато спільних рис. Осн. 
відмінності лежать у площині об’єкта 
злочину та суб’єкта злочину. Так, 
об’єктом підкупу служб. особи юрид. 
особи приватного права незалежно від 
організаційно-прав. форми (ст. 3683 КК) 
є сусп. відносини, що забезпечують 
нормальну служб. діяльність, здійсню-
вану в окр. ланках апарату управління 
органів юрид. осіб приватного права, 
а об’єктом підкупу особи, яка надає 
публ. послуги (ст. 3684 КК), є відноси-
ни, що забезпечують нормальну про-
фес. діяльність осіб, які при її здійснен-
ні наділяються повноваженнями з на-
дання публ. послуг.

В обох статтях передбачена відпо-
відальність за 2 самост. склади злочи-
нів: а) за пропозицію чи обіцянку нада-
ти неправомірну вигоду, надання такої 
вигоди або прохання її надати (ч. 1 і 2); 
б) за прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання такої вигоди (ч. 3 і 4). 
Предметом цих злочинів є неправомір-
на вигода, під якою згідно з приміткою 
до ст. 3641 КК розуміються грошові ко-
шти або ін. майно, переваги, пільги, 
послуги, нематеріальні активи, будь-які 
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ін. вигоди нематеріального чи негрошо-
вого характеру, які пропонують, обіця-
ють, надають або одержують без закон. 
на те підстав.

Об’єктивна сторона злочинів за ч. 1 
і 2 характеризується активною поведін-
кою – діями, які альтернативно зазна-
чені в ч. 1 і полягають у таких діях, як:

а) пропозиція надати неправомірну 
вигоду – висловлення служб. особі 
юрид. особи приватного права або осо-
бі, що надає публ. послуги, наміру про 
надання такої вигоди (див. п. 3 приміт-
ки до ст. 354 КК);

б) обіцянка надати неправомірну ви-
году – висловлення служб. особі юрид. 
особи приватного права або особі, що 
надає публ. послуги, наміру про надання 
неправомірної вигоди з повідомленням 
про час, місце, спосіб надання такої ви-
годи (див. п. 3 примітки до ст. 354 КК);

в) надання неправомірної вигоди – 
наділення служб. особи юрид. особи 
приватного права або особи, що надає 
публ. послуги, чи третьої особи такою 
вигодою, тобто давання (вручення, пе-
редача) особисто або через посередни-
ків цієї вигоди;

г) прохання надати неправомірну ви-
году – звернення з пропозицією надати 
неправомірну вигоду, тобто схиляння 
(підбурювання) особи, до якої звернене 
прохання, до надання такої вигоди.

За ч. 1 і 2 ст. 3683, 3684 КК караються 
злочини: а) або з усіченим складом, коли 
його об’єктивна сторона вичерпується 
фактом доведення пропозиції, обіцянки 
чи прохання надати неправомірну вигоду 
до відома особи, на адресу якої вони 
спрямовані; б) або з форм. складом, коли 
його об’єктивна сторона полягає в на-
данні хоча б частини такої вигоди.

З моменту вчинення цих дій злочини 
вважаються закінченими, незалежно від 
того: а) чи погодилася служб. особа 
юрид. особи приватного права або осо-
ба, що надає публ. послуги, з пропози-
цією, обіцянкою надати їй неправомір-
ну вигоду; б) чи були вчинені (не вчи-
нені) нею у відповідь на пропозицію, 
обіцянку або надання неправомірної 
вигоди дії, обумовлені такою вигодою; 
в) чи збиралася вона їх вчиняти.

У разі ж прохання з боку служб. осо-
би юрид. особи приватного права або 
особи, що надає публ. послуги, надати 
їй неправомірну вигоду, злочин визна-
ється закінченим незалежно від того, чи 
погодилася особа, до якої звернулися 
з таким проханням, задовольнити його, 
чи було воно фактично задоволене нею 
і чи збиралася вона його у дійсності за-
довольнити.

Суб’єктивна сторона злочинів за ч. 1 
і 2 статей 3683, 3684 КК – прямий уми-
сел і будь-які мотиви, а стосовно про-
хання надати неправомірну вигоду 
(ч. 1) – прямий умисел і мета одержати 
таку вигоду. При цьому до змісту вини 
входить не тільки бажання вчинити за-
значені дії, а й усвідомлення винним 
належності особи, якій пропонується, 
обіцяється чи надається неправомірна 
вигода, або яка сама звертається з про-
ханням про надання їй такої вигоди, до 
служб. осіб юрид. осіб приватного пра-
ва або осіб, що надають публ. послуги.

Суб’єкт пропозиції, обіцянки чи на-
дання неправомірної вигоди – будь-яка 
особа, що досягла 16 років, а суб’єкт 
прохання про надання такої вигоди – 
спец.: служб. особа юрид. особи при-
ватного права або особа, що надає публ. 
послуги.
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За частинами другими ст. 3683, 3684 
КК карається вчинення тих самих дій: 
а) повторно або б) за поперед. змовою 
групою осіб чи в) орг. групою. Повтор-
ним визнається злочин, який відповідає 
ознакам ст. 32 КК і вчинений особою, яка 
раніше вчинила будь-який із злочинів, 
передбачених ст. 354, 368, 3683, 3684 чи 
369 КК (див. п. 4 примітки до ст. 354 
КК). Вчинення цих злочинів за поперед. 
змовою групою осіб чи орг. групою має 
відповідати ознакам цих форм співучас-
ті, зазначеним у ч. 2 та 3 ст. 28 КК.

Об’єктивна сторона злочинів за час-
тинами третіми ст. 3683 та 3684 КК по-
лягає у вчиненні суб’єктом будь-якої 
з таких дій, як:

а) прийняття пропозиції про надан-
ня неправомірної вигоди – виявлення 
служб. особою юрид. особи приватного 
права або особою, що надає публ. по-
слуги, у будь-якій формі (усно, письмо-
во, за допомогою тех. засобів тощо) 
згоди (бажання, готовності) одержати 
(прийняти) таку вигоду у відповідь на 
висловлення особою, яка її пропонує, 
наміру її надати;

б) прийняття обіцянки про надання 
неправомірної вигоди – виявлення 
служб. особою юрид. особи приватного 
права або особою, що надає публ. по-
слуги, у будь-якій формі згоди одержати 
(прийняти) таку вигоду у відповідь на 
висловлення особою, яка її обіцяє, на-
міру її надати з повідомленням про час, 
місце та спосіб надання такої вигоди;

в) одержання неправомірної вигоди – 
прийняття (фактичне отримання) служб. 
особою юрид. особи приватного права 
або особою, що надає публ. послуги, 
наданої їй ін. особою (вигодонадавачем) 
такої вигоди або хоча б її частини з ме-

тою володіти, користуватися і розпоря-
джатися нею на власний розсуд.

Для кваліфікації дій за частинами 
третіми ст. 3683, 3684 КК не має значен-
ня: а) чи вчиняються вони безпосеред-
ньо суб’єктом злочину чи він діє через 
посередників; б) чи прийняв він пропо-
зицію, обіцянку надати неправомірну 
вигоду або одержав її для себе особисто 
або для ін. (третіх) фіз. чи юрид. осіб; 
в) чи здійснив він зазначені дії у т. зв. 
простій (відкритій, очевидній) або в за-
вуальованій (прихованій, замаскованій) 
формі; г) як саме фактично було вико-
ристано суб’єктом злочину одержану 
ним неправомірну вигоду.

Прийняття пропозиції чи обіцянки 
надати неправомірну вигоду є злочином 
із усіченим складом, який визнається 
закінченим з моменту вчинення зазна-
чених дій, а одержання такої вигоди – 
злочин із форм. складом, який визна-
ється закінченим з моменту прийняття 
суб’єктом хоча б частини неправомірної 
вигоди.

Суб’єктивна сторона злочинів за ч. 3 
і 4 ст. 3683 та 3684 КК – прямий умисел 
і мета одержати неправомірну вигоду. 
При цьому до змісту вини входить усві-
домлення винним, що вигода, яку йому 
пропонують, обіцяють чи яку він одер-
жує, є неправомірною, і бажання її 
одержати. Особливістю вини є наяв-
ність спільного умислу в особи, що про-
понує, обіцяє чи надає неправомірну 
вигоду, та особи, що приймає пропо-
зицію, обіцянку надати їй таку вигоду 
або фактично її одержує.

Суб’єкт злочину – спец.: служб. осо-
ба юрид. особи приватного права (ч. 3 
і 4 ст. 3683 КК) або особа, що надає 
публ. послуги (ч. 3 і 4 ст. 3684 КК).
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За частинами четвертими ст. 3683 та 
3684 КК кваліфікуються дії, передбаче-
ні частинами 3 цих статей, вчинені: 
а) повторно (див. п. 4 примітки до 
ст. 354 КК) або б) за поперед. змовою 
групою осіб (див. ч. 2 ст. 28 КК) чи 
в) поєднанні з вимаганням неправо-
мірної вигоди (див. п. 5 примітки до 
ст. 354 КК).

Зі змісту статей 3683 та 3684 КК ви-
пливає, що відповідальність за будь-які 
передбачені в них діяння настає, якщо 
вони обумовлені: а) вчиненням (невчи-
ненням) служб. особою юрид. особи 
приватного права або особою, що надає 
публ. послуги; б) діями (дією) з вико-
ристанням наданих цим особам повно-
важень; в) в інтересах того, хто пропо-
нує, обіцяє, погоджується з проханням 
надати чи надає неправомірну вигоду, 
або в інтересах третіх осіб.

У ч. 5 ст. 354 КК закріплено спец. 
вид звільнення від крим. відповідаль-
ності особи, яка запропонувала, по-
обіцяла або надала неправомірну ви-
году служб. особі юрид. особи при-
ватного права або особі, що надає 
публ. послуги.

Літ.: Киричко В. М. Кримінальна від-
повідальність за корупцію. Х., 2013; Тютю-
гін В. І., Гродецький Ю. В., Гізімчук С. В. 
Злочини у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов’язаної з надан-
ням публічних послуг / за ред. В. Я. Тація, 
В. І. Тютюгіна. Х., 2014; Тютюгін В. І., 
Гродецький Ю. В. Злочини у сфері служ-
бової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг: 
загальна характеристика // Вісник Асоціа-
ції кримінального права України, 2015, 
вип. 1 (4).

Ю. В. Гродецький.

ПІДРÓБЛЕННЯ СЛУЖБÓВЕ – 
злочин, передбачений у ст. 366 КК, який 
полягає у складанні й видачі служб. 
особою завідомо неправдивих док-тів, 
внесенні до офіц. док-тів завідомо не-
правдивих відомостей, а також у ін. під-
робленні док-тів.

Предметом П. с. може бути лише 
офіц. док-т. Офіц. необхідно визнавати 
док-ти, що містять зафіксовану на будь-
яких матеріальних носіях інформацію, 
яка підтверджує чи посвідчує певні по-
дії, явища або факти, які спричинили чи 
здатні спричинити наслідки прав. ха-
рактеру, чи може бути використана як 
док-ти – докази у правозастосовній ді-
яльності, що складаються, видаються 
чи посвідчуються повноважними (ком-
петентними) особами органів держ. вла-
ди, місцевого самоврядування, об’єд-
нань гр-н, юрид. осіб незалежно від 
форми власності та організаційно-прав. 
форми, а також окр. гр-нами, у т. ч. са-
мозайнятими особами, яким законом 
надано право у зв’язку з їх профес. чи 
служб. діяльністю складати, видавати 
чи посвідчувати певні види док-тів, що 
складені з дотриманням визначених за-
коном форм та містять передбачені за-
коном реквізити. Док-ти, що походять 
від приватних осіб, також можуть бути 
офіц., якщо вони складені, напр., нота-
ріусом або передані гр-нином для збе-
рігання або використання до держ., ко-
лект. чи приватних підприємств (при-
ватизаційний сертифікат, зем. бона, 
житловий чек, довіреність на одержан-
ня зарплати та ін.).

П. с. може бути вчинене в 4-х фор-
мах. Складання неправдивих док-тів – 
це внесення до док-та, який зовні 
оформлено правильно, відомостей, що 
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