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ПРО ОДИН ІЗ ВИДІВ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ 
 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства до актуальних та 
пріоритетних проблем, що стоять перед нашою державою відносять боротьбу 
з економічною злочинністю, в тому числі з корупцією. Задля визначення 
ефективних шляхів подолання корупції, в першу чергу, необхідно дослідити 
умови її виникнення, а також проаналізувати методи та основні напрямки 
діяльності цього негативного явища.  

Актуальність даної тематики зумовлена, перш за все, тим, що рівень 
корупції в нашій державі за останні роки зріс, незважаючи на численні 
реформи правоохоронної й судової систем, приходу до влади нових людей та 
створення громадських організацій, пріоритетним напрямком яких є викриття 
і протидія корупції.  

Про це також свідчить як оцінка рівня протидії корупції в нашій 
державі з боку світової спільноти й міжнародних фінансових організацій, так 
і ставлення до цього питання пересічних громадян. За даними компаній 
Transparency International, Gallup International і Центру Разумкова, які 
проводили дослідження рівнів корупції в Україні, майже кожен українець 
стикався з корупцією на побутовому рівні – у поліклініці, школі, вищому 
навчальному закладі. Експерти також підкреслюють, що корумпованість 
українського суспільства просто величезна і для попередження незворотних 
процесів в економіці держава повинна боротьбу з корупцією визнати своїм 
пріоритетним завданням [1]. 

Більше того, Верховна Рада України за останні роки прийняла значну 
кількість нормативно-правових актів, які спрямовані на протидію та 
запобіганню корупції, а також внесла зміни до деяких чинних законів, які 
були створені з тією ж метою. 

Саме тому, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного 
антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань 
запобігання корупції» від 12.02.2015 р. № 198–VIII [2] до корупційних 
злочинів було віднесено вичерпний перелік статей КК України.  

Предметом нашого розгляду є стаття 313 КК України, у випадку 
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вчинення її шляхом зловживання особою своїм службовим становищем. 
Аналізуючи статистичні дані Генеральної прокуратури України, а саме 

про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового 
розслідування [3], за період січень-грудень 2018 року, варто зазначити, що із 
844 кримінальних проваджень, які були поставлені на облік, передбачених 
статтею 313 КК України, лише 42 було закрито. При цьому вручення про 
підозру було здійснено 568 особам, кримінальне провадження у яких не було 
прийнято рішення 247. 

Більше того, аналізуючи сайт Державної судової адміністрації за 2018 
рік, лише одну особу було засуджено за частиною 3 статті 313 КК України, 
при цьому це був громадянин України у віці від 18 до 25 років, який на 
момент вчинення злочину перебував у стані наркотичного сп’яніння. 

Розглядаючи безпосередньо юридичний аналіз зазначеної статті, варто 
зазначити, що даний склад злочину буде відноситися до корупційних 
злочинів, виключно у випадку вчинення його шляхом зловживанням 
службовою особою своїм службовим становищем.  

Під зловживанням службовим становищем прийнято розуміти умисне 
використання службовою особою наданих їй прав та можливостей всупереч 
інтересам служби, що пов’язані з посадою.  

Використання свого службового становища припускає використання 
службовою особою тих прав і повноважень, якими така особа наділена, 
обіймаючи посаду або здійснюючи певну службову діяльність, тобто 
використання свого соціально-правового статусу як службової особи. Цей 
статус зумовлює як наявність сукупності прав і обов’язків, що утворюють 
службову компетенцію винного, так і його соціального значення (службового 
авторитету особи, престижу органу, в якому винний здійснює свою службову 
діяльність, наявності службових зв’язків і можливостей, що виникають 
завдяки обійманій посаді, можливості впливати на діяльність інших осіб 
тощо) [4, с. 15].  

Отже, аналізуючи вищенаведене можна дійти висновку, що на сьогодні, 
рівень корупції в нашій державі зростає. Розглядаючи корупційні злочини, 
можна простежити різноманітні прояви зловживання службовою особою 
своїм службовим становищем, та на превеликий жаль, КК України не 
встановлює чітких правил виконання службовими особам зазначених 
службових повноважень та функцій. Проте межі таких правил знаходять своє 
відображення у інших нормативно-правових актах, що регулюють 
повноваження конкретної службової особи.  

Також варто зазначити, що таке негативне явище як корупція є 
невід’ємним елементом економіки будь-якої держави, а це означає, що 
досліджена тематика буде актуальною та перспективною для майбутніх 
поколінь.  
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Україна як держава, яка постійно розвивається і вдосконалюється, є 

правовою, соціальною та демократичною повинна поряд з цим піклуватися 
про економічну безпеку, щоб побудувати стабільну економіку та надійний 
ринок для реалізації стратегічних фінансових планів. Обов’язком держави є 
захист національних економічних інтересів від наявних і можливих внутріш-
ніх та зовнішніх загроз. Дана здатність впливає на зміцнення національної 
економіки. Зокрема, у провідних державах світу (США, Японія та країни Єв-
ропи) існують і реалізуються концепції безпеки національної економіки, що, 
власне, відображається в фінансовій діяльності і виробництві цих держав. 
Україна наділена потужним стратегічним потенціалом, а тому вона має звер-
нути  увагу на подібні прийоми організації захисту національної економіки. 

Економічна безпека можна вважати базою для будь-яких інших напря-


