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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  ЗА ВЧИНЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ,  

ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ 
 
 

Здійснено спробу удосконалити співвідношення та наслідки застосування адміністративної 
відповідальності за вчинення правопорушень, пов‘язаних з корупцією, та подальшого 
проходження публічної служби, іншої трудової діяльності, особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та прирівняними до них особами. На 
підставі аналізу положень чинного законодавства, судової практики його застосування, офіційного 
тлумачення норм права, звернуто увагу на правову невизначеність, елементи суб‘єктивізму при 
призначенні судами такого адміністративного стягнення, як позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю, коли його прямо не передбачено у санкціях статей 

Особливої частини Кодексу України про адміністративні правопорушення. Доведено, що 
застосування такого адміністративного стягнення, як позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю, має відбуватися з урахуванням характеру та виду відповідного 
правопорушення, пов‘язаного з корупцією, запропоновано власну підставу їх поділу на такі види, 
а саме: серед усіх видів адміністративних правопорушень, пов‘язаних з корупцією, виділено ті, що 
пов‘язані з виконанням службових обов‘язків, і такі, що з виконанням таких обов‘язків 
безпосередньо не пов‘язані. З огляду на це зазначено, що відповідальність за їх вчинення не 
повинна бути однаковою через їх різну суспільну шкідливість та небезпеку. Акцентовано на 

неоднаковому підході законодавця до наслідків притягнення осіб до адміністративної 
відповідальності за правопорушення, пов‘язані з корупцією, у вигляді припинення публічної 
служби або іншої трудової діяльності. Запропоновано авторський підхід до вирішення зазначеної 
проблеми, а саме – припинення виконання службових чи інших повноважень як наслідок 
притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов‘язані з корупцією, має 
застосовуватися лише за вчинення тих правопорушень, що безпосередньо пов‘язані із виконанням 
ними своїх професійних обов‘язків. 

Ключові слова: правопорушення, пов’язане з корупцією, адміністративна 

відповідальність, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 
особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, особи, які 
прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, публічна служба. 

 

Постановка проблеми. Встановлення юридичної відповідальності за порушення 
законодавства у сфері запобігання корупції є одним із найважливіших інструментів 

протидії цьому негативному явищу. Водночас під час визначення конкретних видів 

покарань, а саме – позбавлення права обіймати посади або займатися певною 

діяльністю, за вчинення тих чи інших правопорушень, пов‘язаних з корупцією, 

законодавцем не враховані особливості їх вчинення, суспільна шкідливість, небезпека та 

підстави їх застосування. Внаслідок чого можуть створюватися корупційні ризики при їх 

накладенні. Неоднозначною також є позиції законодавця стосовно наслідків 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов‘язані з 

корупцією, у вигляді припинення публічної служби або іншої трудової діяльності.  

Теоретичні та прикладні аспекти відповідальності за правопорушення, 

пов‘язані з корупцією, вивчали такі науковці, як: Ю. Басакова, О. Безпалова, 
К. Бугайчук, В. Венедіктова, А. Гайдук, В. Гвоздецький, Т. Головань, О. Джафаров, 

О. Дудоров, В. Іванцов, Н. Корчак, М. Молодцов, В. Настюк, С. Рогульський, 

О. Ткаченко, М. Хавронюк, С. Шатрава, О. Шевчук та ін. Водночас конструктивного 

вирішення поставлених у цій статті проблем не було запропоновано.  
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Метою статті є спроба запропонувати шляхи удосконалення співвідношення та 

наслідків застосування юридичної відповідальності за вчинення адміністративних 

правопорушень, пов‘язаних з корупцією, та подальшого проходження публічної служби, 

іншої трудової діяльності, особами, уповноваженими на виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування, та прирівняними до них особами.   

Виклад основного матеріалу. Забезпечення сталого соціально-економічного 

розвитку країни, насамперед, пов‘язано з підвищенням якості публічного управління. 

Однак на шляху вирішення цього завдання є суттєві перешкоди, однією з яких є 

корупція, в якій відображаються негативні моменти в організації та діяльності публічної 

адміністрації. Корупція в органах державної влади негативно впливає на стан 

забезпечення  конституційних прав, свобод та законних інтересів громадян, руйнує 
демократичні засади та правопорядок, дискредитує діяльність державного апарату, 

перешкоджає втіленню реформ, підриває довіру громадян до публічної адміністрації. 

Одним з найважливіших правових антикорупційних заходів є встановлення юридичної 

відповідальності.  

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» [1] 

правопорушенням, пов‘язаним з корупцією, визнається діяння, що не містить ознак 

корупції, але водночас порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та 

обмеження, вчинене відповідною особою, і за яке законом передбачено такі види 

юридичної відповідальності, як кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, 

цивільно-правова.  

Аналіз положень глави 13-А КУпАП свідчить, що за адміністративні 
правопорушення, пов‘язані з корупцією, встановлено санкції у вигляді накладення таких 

адміністративних стягнень, як штраф, конфіскація та позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю.  

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

передбачена в Кодексі, як правило, як адміністративне стягнення лише за повторне 

правопорушення, вчинене особою, яку протягом року вже було піддано 

адміністративному стягненню. Водночас ч. 6 ст. 30 КУпАП передбачена можливість 

застосування цього адміністративного стягнення судом навіть у випадках, коли в санкції 

статті Особливої частини цього Кодексу воно не передбачено, але суддя з урахуванням 

характеру проступку, посади, особи правопорушника та інших обставин справи визнає 

за неможливе збереження за службовцем займаної посади. Як бачимо, законодавчим 

правилом конкретних підстав для позбавлення права обіймати посади не встановлено, 
тож вони можуть довільно тлумачитися суддями. Практика застосування такого 

покарання, прямо не передбаченого санкцією правопорушення, пов‘язаного з корупцією, 

вже є у правозастосовній діяльності. Наприклад, 06 червня 2017 р. суддя Іршавського 

районного суду Закарпатської області, розглянувши матеріали справи про притягнення 

до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 172-4 КУпАП, встановив, що Особа, 

будучи посадовою особою Державної лісової охорони, усвідомлюючи протиправність 

своїх дій, порушила обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції», 

займалася та займається підприємницькою діяльністю як фізична особа–підприємець з 

метою отримання прибутку. Правопорушник та його захисник вину не визнали та суду 

пояснили, що прямого умислу на вчинення цього адміністративного правопорушення 
Особа не мала, про обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності, передбачені ч. 1п. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції», її 

ніхто не повідомляв, як і не ознайомлював її з посадовою інструкцією, тож їй не відомі її 

функціональні обов‘язки. Заслухавши прокурора, правопорушника, дослідивши 

матеріали справи, суд дійшов висновку, що в діях Особи є склад адміністративного 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-4 КУпАП. Обираючи стягнення, 

передбачене ч. 1 ст. 172-4 КУпАП, судом було враховано те, що Особа вперше 

притягається до відповідальності за правопорушення, пов‘язане з корупцією, вину не 

визнає, тож щодо нього необхідно обрати міру покарання в межах санкції ч. 1 ст. 172-4 

КУпАП. Суд постановив визнати Особу винною у вчиненні правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 172-4 КУпАП, і накласти стягнення за ч. 1 ст. 172-4 КУпАП у 

вигляді штрафу в сумі 5 100,00 (п‘ять тисяч сто) гривень з конфіскацією отриманого 
доходу від підприємницької діяльності в сумі 7 090,00 (сім тисяч дев‘яносто) гривень на 

користь держави та з позбавленням права обіймати посаду лісника обходу строком на 1 
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рік [2]. 3 березня 2017 р. суддя апеляційного суду Дніпропетровської області, 

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу на постанову судді 

Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27 січня 2017 року у справі про 

адміністративне правопорушення, якою особа, що працювала інспектором роти № 7 

батальйону № 2 Управління патрульної поліції у м. Дніпро ДПП НП України, визнана 

винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 

КУпАП, на неї накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави в 

сумі 5 100 грн з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності, а 

також вона позбавлена права обіймати посади, пов‘язані з виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування, строком на 6 місяців. За обставин, зазначених в 

оскаржуваній постанові, особа, проходячи службу, була одноособовим засновником 
ТОВ «ТК Груп» та з 20.10.2015 р. виконуючим обов‘язки керівника без нарахування 

заробітної плати, підписантом з 16.03.2012 р., чим скоїв адміністративне 

правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-4 КУпАП. Заслухавши доводи ОСОБА_2, 

думку прокурора, вивчивши матеріали справи, перевіривши законність та 

обґрунтованість постанови суду в межах апеляційної скарги, суд визнав необхідним 

оскаржувану постанову залишити без змін. Щодо  виду та розміру стягнення, то при 

його обранні судом першої інстанції врахований характер вчиненого правопорушення, 

особу порушника, який має постійне місце проживання та роботи, до адміністративної 

відповідальності не притягався, ступінь його вини та обставини, які пом‘якшують його 

відповідальність, матеріальний стан, правильно наклав адміністративне стягнення у 

вигляді штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності. Крім того, з урахуванням 

характеру адміністративного правопорушення, вчиненого особою, на підставі ч. 5 ст. 30 

КУпАП суд правильно дійшов висновку щодо необхідності позбавлення її права 

обіймати посади, пов‘язані з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування строком на шість місяців. Неправильного застосування норм 

матеріального права або порушень норм процесуального права, які були б підставою для 

скасування постанови судді, апеляційним переглядом не встановлено, у зв‘язку з чим 

апеляційну скаргу залишено без задоволення, а постанову судді першої інстанції – без 

змін [3]. Одразу треба зауважити, що санкції ч. 1 та 2 ст. 172-4 КУпАП не передбачають 

покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов‘язані з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

Стосовно цього треба висловити такі позиції. Конституційний Суд у Рішенні від 
2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 зазначив, що з конституційних принципів рівності й 

справедливості витікає вимога визначеності, ясності й недвозначності правової норми, 

оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає 

необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до 

сваволі (абзац другий підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення 

Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005).  

Одним з елементів верховенства права є принцип правової визначеності, у якому 

стверджується, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих 

обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності 

застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями; обмеження будь-

якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати 
правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки 

(абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного 

Суду України від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010). Цей принцип є ключовим у 

питанні довіри до судової системи і верховенства права; для досягнення цієї довіри 

держава повинна складати тексти законів так, щоб вони були доступними; держава 

також зобов‘язана дотримуватися та застосовувати у прогнозований і послідовний 

спосіб ті закони, які вона ввела в дію; прогнозованість означає, що закон повинен, коли 

це можливо, бути оприлюдненим до його виконання і бути передбачуваним у тому, що 

стосується його наслідків: він має бути сформульований достатньо точно для того, щоб 

людина могла регулювати свою поведінку [4]. 

З урахуванням цього слід констатувати, що під час встановлення неконкретних 

положень для визначення підстав застосування позбавлення права обіймати посади, 
передбачених ч. 6 ст. 30 КУпАП, законодавцем був недотриманий принцип правової 

визначеності, який вимагає чіткості, зрозумілості й однозначності формулювання 
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правових норм, зокрема їх передбачуваності для громадян. З огляду на це вважаємо, що 

положення розглядуваної статті Кодексу потребують удосконалення. 

Викликають певні зауваження й інші норми юридичної відповідальності 

публічних службовців під час виявлення у їх діях правопорушень, пов‘язаних з 

корупцією. Як відомо, адміністративна відповідальність за правопорушення, пов‘язані 

з корупцією, передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

Водночас наслідки притягнення до такої відповідальності різняться залежно від виду 

публічної служби, яку проходить та чи інша особа. Нерідко в національному 

законодавстві така обставина (притягнення до адміністративної відповідальності за 

правопорушення, пов‘язані з корупцією) визначається як підстава для припинення 

публічної служби. Тож відповідно до ст. 51 Закону України «Про прокуратуру» [5] 
передбачено звільнення прокурора із займаної посади, якщо його було притягнуто 

судом до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов‘язане з 

корупцією. При цьому склад правопорушення, а також вид накладеного стягнення 

впливу на припинення служби не мають. Подібна норма прописана й щодо осіб 

начальницького складу служби цивільного захисту, контракт з якими розривається за 

тих самих умов (ч. 3 ст. 106 Кодексу цивільного захисту) [6]. Достатнім для 

припинення публічної служби є факт притягнення до адміністративної 

відповідальності за адміністративне правопорушення, пов‘язане з корупцією, і для 

директора Державного бюро розслідувань, його першого заступника і заступника,  

посадових осіб Державної прикордонної служби України [7-8] та деяких інших.  

Проте законами передбачені й інші правові наслідки притягнення особи до 
відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов‘язаного з 

корупцією. Зокрема, публічна служба осіб, на яких поширюється дія Закону України 

«Про державну службу» [9], припиняється лише за умови, що притягнення їх до 

адміністративної відповідальності за правопорушення, пов‘язане з корупцією, 

полягатиме у накладенні судом не будь-якого адміністративного стягнення, а лише 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що 

пов‘язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.  

Стосовно осіб, які для цілей Закону «Про запобігання корупції» прирівнюються 

до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

(посадові особи юридичних осіб публічного права, особи, які надають публічні послуги, 

представники громадських об‘єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів 

відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та 
дисциплінарних комісій), як правило, додаткових наслідків у вигляді обов‘язкового 

звільнення з роботи взагалі непередбачено.  

Отже, законодавець по-різному визначає наслідки притягнення до 

адміністративної відповідальності за правопорушення, пов‘язані з корупцією, осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, 

незважаючи на перебування в одній групі суб‘єктів, на яких поширюються вимоги 

Закону України «Про запобігання корупції». Спробуємо запропонувати власний 

варіант вирішення проблеми такого регулювання. Він побудований на таких 

міркуваннях. 

Усі адміністративні правопорушення, пов‘язані з корупцією, що містяться у 

гл. 13-А КУпАП, відповідно до їхнього складу можна поділити на дві групи: 
а) адміністративні правопорушення, пов‘язані з виконанням службових обов‘язків 

(ст. 172-5 – лише щодо порушення обмежень щодо одержання подарунків у зв‘язку із 

здійсненням такими особами діяльності, пов‘язаної із виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування; якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої 

особи; ст. 172-7 – неповідомлення про реальний конфлікт та дія в умовах реального 

конфлікту інтересів (тобто суперечності між приватним інтересом особи та її 

службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об‘єктивність або 

неупередженість прийняття рішень вчинення дій під час їх виконання); ст. 172-8 – 

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв‘язку з виконанням 

службових або інших визначених законом повноважень). У цих проступках порушення 

антикорупційного законодавства відбувається під час виконання професійних владних 

та інших службових повноважень;  
б) адміністративні правопорушення, безпосередньо не пов‘язані з виконанням 

службових обов‘язків (ст. 172-5 – щодо прийняття подарунків, що не відповідають 
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загальновизнаним уявленням про гостинність; ст. 172-4 – порушення вимог суміщення 

та сумісництва; ст. 172-6 – порушення вимог фінансового контролю та ін.). Ці 

проступки вчиняються особами у зв‘язку з недотриманням додаткових обмежень, 

заборон або невиконанням обов‘язків, які не стосуються тієї роботи, що виконується 

ними за посадою.  

З огляду на це, вважаємо, що наслідки вчинення різних за своєю сутністю, 

природою, та суспільною шкідливістю адміністративних проступків, пов‘язаних з 

корупцією, не можуть бути однакові, оскільки порушують низку принципів юридичної 

відповідальності: справедливості, індивідуалізації покарання, відповідності провини та 

покарання тощо. Тому припинення публічної служби як наслідок притягнення до 

адміністративної відповідальності за правопорушення, пов‘язане з корупцією, має 
наставати лише у випадках вчинення правопорушень, пов‘язаних із виконанням 

службових обов‘язків, в інших випадках звільнення має бути наслідком вчинення 

правопорушення особою, на яку протягом року було накладено адміністративне 

стягнення (тобто на підставі рішення суду). 

Висновки. Положення ч. 6 ст. 30 КУпАП, у яких закріплена можливість 

застосування адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю на строк від шести місяців до одного року, 

незалежно від того, чи передбачене воно в санкції статті (санкції частини статті) 

Особливої частини цього Кодексу, не відповідають принципу правової визначеності – 

чіткості, зрозумілості й однозначності формулювання правових норм, зокрема їх 

передбачуваності, і тому потребують виключення із Кодексу.  
Припинення публічної служби (іншої трудової діяльності) особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як 

наслідок притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, 

пов‘язані з корупцією, має застосовуватися лише за вчинення тих правопорушень, що 

безпосередньо пов‘язані із виконанням ними свої професійних службових (трудових) 

обов‘язків. За вчинення інших адміністративних правопорушень, пов‘язаних з 

корупцією, відповідальність у вигляді звільнення (припинення діяльності) має бути 

наслідком вчинення особою такого правопорушення, якщо за його вчинення санкцією 

відповідної частини статті КУпАП передбачено стягнення позбавлення права обіймати 

посади або займатися певною діяльністю.  
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ABSTRACT 
Ihor Pastukh. Directions of improving legal responsibility for committing administrative 

offenses related to corruption. An attempt was made to improve the relationship and consequences of 
administrative liability for corruption-related offenses and further public service, other employment, 
persons authorized to perform the functions of state and local self-government, and persons equated to 

them. Based on the analysis of the provisions of current legislation, judicial practice of its application, 
official interpretation of the law, attention is paid to legal uncertainty, elements of subjectivity in the 
appointment of courts such administrative penalties as deprivation of the right to hold certain positions or 
engage in certain activities. sanctions of articles of the Special part of the Code of Ukraine about 
administrative offenses. It is proved that the application of such an administrative penalty as deprivation 
of the right to hold certain positions or engage in certain activities should take into account the nature and 
type of the relevant offense related to corruption, proposed its own basis for their division into such types. 
Namely, among all types of administrative offenses related to corruption, there are those related to the 

performance of official duties and those related to the performance of such duties are not directly related. 
With this in mind, it is stated that the responsibility for their commission should not be the same because 
of their different social harm and danger. Emphasis is placed on the legislator's unequal approach to the 
consequences of bringing individuals to administrative responsibility for corruption-related offenses in 
the form of termination of public service or other employment. The author's approach to the solution of 
the specified problem is offered, namely – termination of performance of official or other powers as a 
result of bringing to administrative responsibility for the offenses connected with corruption, should be 
applied only for commission of those offenses which are directly connected with performance by the 

professional duties. 
Keywords: corruption-related offense, administrative liability, deprivation of the right to hold 

certain positions or engage in certain activities, persons authorized to perform the functions of state or 
local self-government, persons equated to persons authorized to perform the functions of state or local 
self-government, public service. 

 
 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/65649269
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-17#Text

