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УДК 328.185(477) 

У межах статті розглянуто політико-кримінологічні ознаки характеристики суб’єктів 
корупційних злочинів. Визначено особливості їх правового статусу, що безпосередньо впливає на 
ефективність системи протидії корупції та на рівень антикорупційної політики держави в цілому. 

 
In this article the author considers the political and criminological aspects of the character of the sub-

jects, who have done the corruption crimes. The peculiarities of their lawful state are determined, that have 
influence on the effect of the system of the corruption’s counteraction and on the anti-corruption policies level 
on the whole.     

Проблема корупції належить до низки 
проблем глобального масштабу на даному етапі 
розвитку світової спільноти. Явищем корупції 
вражені більшою чи меншою мірою всі країни 
на планеті, і жодна з них не в змозі зупинити це 
явище на кордонах чи знищити внутрішні 
джерела його генерування. 

Досить прозоро прослідковується і 
взаємозв’язок корупції з іншими глобальними 
явищами. Зокрема, якщо говорити про зв’язок 
корупції з міжнародною організованою 
злочинністю, то тут корупція виступає як 
технологія при досягненні кримінальних за 
своєю суттю цілей кримінальних угруповувань, 
наприклад, як спосіб підкупу чиновників на 
митниці при транспортуванні наркотиків через 
кордони, чи при реєстрації підставних 
туристичних фірм, що потім будуть займатися 
постачанням живого товару – жінок в інші 
країни. З іншого боку, якщо в певних країнах 
організована злочинність має зв’язки з 
державним апаратом високого рівня, то вона без 
вагань буде використовувати такі зв’язки у своїх 
цілях, і це використання також може 
кваліфікуватись як корупційні дії. 

Схожим чином можна простежити і зв’язки 
проблеми корупції з проблемою забруднень 
навколишнього середовища та загального 

погіршення екології на планеті. Річ у тім, що 
дотримання певних екологічних норм, 
безпечних для навколишнього середовища, 
потребує додаткових і часто досить значних 
витрат при виробництві, на що не кожна фірма, 
корпорація чи навіть країна в цілому згодні. У 
спра в і  м іжнародног о  еколог і чно г о 
законодавства ще далеко до дисциплінованого 
виконання всіх вимог щодо обмеження викидів 
шкідливих  речовин  та  забруднення 
навколишнього середовища – атмосфери, 
водних ресурсів, материків. 

Прослідковується також певний, але дещо 
інший зв’язок і між проблемами корупції і 
тероризму, навіть якщо останній приховується 
під гаслами “боротьби за визволення та 
самовизначення народів” в окремих країнах. У 
цьому поєднанні глобальних проблем досить 
часто одним з пунктів у програмах дій 
терористичних організацій є якраз боротьба з 
корумпованими  режимами (урядами) – 
боротьба відповідними засобами. Особливо це 
характерно для терористичного руху в 
європейських країнах ФРН, Італії у 60-ті роки 
минулого століття.  

Але найбільшим чином пов’язані між 
собою проблеми корупції і зубожіння в країнах 
третього світу. Прослідковується абсолютно 
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однозначний зв’язок між рівнем корупції та 
загальним рівнем бідності населення країни. Як 
характерний приклад цього можуть слугувати 
країни Африканського континенту. Власне 
корупція не є джерелом бідності, але вона 
виступає суттєвим чинником, точніше, гальмом 
на шляху економічного розвитку бідних країн. 
По-перше, високий рівень корупційних відносин 
перешкоджає  ефективному  розвитку 
національного бізнесу, економіки, по-друге, 
через корупцію у вищих ланках державного 
істеблішменту практично розкрадається й 
міжнародна допомога, що надається світовими 
організаціями бідним країнам. Фактично через 
корупцію формується своєрідне замкнене коло, 
в яке потрапляють економіки бідних країн: 
існують серйозні перешкоди у внутрішньому 
розвитку економіки (в широкому розумінні), а 
зовнішні потуги також не досягають мети і не 
дають бажаного ефекту в розвитку, на які, 
власне, їх і було спрямовано. 

Корупція є складним, багатогранним і 
синтетичним явищем, що впливає на розвиток та 
організацію суспільства і держави, відносини 
між членами суспільства. 

Ментальність певної нації, рівень свідомості 
й морально-етичного виховання є суттєвою 
складовою у формуванні, розвитку і підтриманні 
певного рівня корупційних відносин у суспільстві. 
На теренах минулого СССР був достатньо високий 
рівень освіти, але ментальність і морально-
етичний рівень нової історичної спільності – 
радянських людей – залишалися не на найвищому 
рівні: за часи сталінського терору, колективізації, 
штучних голодоморів знищено мільйони кращих 
представників цієї країни. Перехід республік СРСР 
у статус незалежних країн з відповідними 
свободами й правами вибору створив для людей 
альтернативи в досягненні власних економічних 
цілей. Корупційні відносини часто полегшують і 
спрощують досягнення цих цілей, а вибір такого 
шляху керується головним чином ментальністю та 
морально-етичним вихованням. 

Взагалі корупція має багато вимірів, і для 
того, щоб обмежитися в подальшому певними її 
а спектами ,  використа ємо  наступн у 
класифікаційну схему для даного явища. 
Класифікацію здійснимо за ознакою поширення 
корупції у вертикалі державних інститутів. З 
цього погляду можна виділити три рівні 
корупції в суспільстві. Перший низовий рівень 
утворюють  корупційні  відносини  на 
“побутовому” рівні громадян у сфері 
обслуговування, охорони здоров’я, освіти тощо. 
Це власне корупція у формі хабарництва, 
“гешефтів”, “подарунків”, головним чином у 

вигляді грошей чи матеріальних предметів – 
подарунків, матеріалізованих “подяк”.  

Другим середнім рівнем корупції будемо 
називати корупцію на місцевому рівні, зокрема, 
у місцевих органах. На цьому рівні корупційні 
діяння стосуються вже не стільки громадян, а 
здебільшого суб’єктів підприємницької 
діяльності – дрібного та середнього бізнесу, 
місцевої мережі банківської системи тощо. 

Ця корупція здебільшого вже не має ознак 
грубого хабарництва в грошовій чи матеріальній 
формі, але загалом їй притаманні вже інші, 
більш завуальовані форми “подяк”, зустрічних 
дій, виражених у формі послуг, пріоритетних 
пропозицій, привабливих вакансій тощо. Такі 
зустрічні послуги (мається, звичайно, на увазі, 
що подані з порушенням законів) важче 
ідентифікувати та кваліфікувати як корупційну 
злочинність, а відповідно й проводити 
розслідування відносно корупціонерів.  

Нарешті, третій рівень корупційних дій 
утворюють злочинні дії такого характеру на 
вищих щаблях державної влади та суспільства: 
політична еліта, правоохоронні органи – 
прокуратура, вищі судові установи  тощо. 

Характерною ознакою корупційних дій 
даного рівня є надання доступу до влади через 
високі посади, політичне лідерство тощо. Такий 
характер корупційних дій ще важче піддається 
кримінальній кваліфікації, ніж діяння 
попереднього рівня, але ступінь їх суспільної 
небезпеки є найвищим порівняно з попередніми 
видами. 

Якщо говорити коротко, то характерною 
ознакою корупції першого рівня є звичайний 
хабар, характерною ознакою корупції другого 
рівня є незаконне отримання послуг та 
пріоритетів (пропозицій тощо) і, нарешті, 
характерною ознакою корупції третього рівня є 
незаконний доступ до влади.  

Стосовно запропонованої класифікації 
зробимо одне зауваження. Може скластися 
враження, що для корупції другого та третього 
рівнів гроші зникають зі схем корупційних 
відносин, але це зовсім не так. Насправді гроші 
для даних рівнів стають великими (для другого 
рівня – на десятки та сотні тисяч доларів) й дуже 
великими (для третього рівня – на десятки та 
сотні мільйонів доларів ), а змінюється тільки 
технологія їх отримання, від примітивної 
безпосередньої через хабар до завуальованих 
схем пропозицій, преференцій – для другого 
рівня та опосередкованих форм у вигляді 
важелів влади – для третього рівня. 

Зрозуміло, що зазначені рівні корупції 
мають не тільки власні рушійні механізми їх 
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ініціювання, розвитку та живлення, але й певні 
механізми взаємозв’язку та взаємовпливу і не 
можуть існувати ситуації, коли, наприклад, 
побутова корупція має високий рівень 
поширення, а політична корупція практично 
відсутня. Питання тільки в тому, щоб з’ясувати 
генезис цих механізмів, виявити якісні та, 
можливо, й кількісні закономірності, їм 
притаманні. 

Зазначимо, що нині корупція стала 
складовою механізму експлуатації суспільства 
бюрократичними структурами. Безпосереднім 
суб’єктом корупції як особливого роду 
суспільних відносин може виступати державний 
чиновник будь-якого рангу, політик чи діяч 
громадської або господарської органiзацiї. 
Особами, які отримують вигоду вiд його дiй, 
можуть бути: індивіди, вiтчизнянi чи зарубiжнi 
фірми, полiтичнi та громадські органiзацiї, 
спецслужби іноземних держав. 

З огляду заявленої проблеми зосередимо 
увагу на корупції та корупційній злочинності 
саме третього рівня й такому елементові складу 
корупційних злочинів, як суб’єкт, зокрема, на 
політичних аспектах його характеристики.  

В літературі визначено, що “суб’єктом 
корупційних злочинів є службова особа органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування, тобто службова особа, яка 
уповноважена на виконання функцій держави 
(особа, наділена відповідними (владними, 
організаційно-розпорядчими, адміністративно-
господарськими) повноваженнями у сфері 
державного управління)”[4, с. 131]. Поряд з цим 
за певних обставин сюди можна віднести, за 
переконанням ученого Мельника М.І., і 
приватних осіб та службових осіб, які 
виконують управлінські функції в недержавних 
установах [4, с. 132]. 

Отже, визначення ми маємо, але сфера 
дослідження в цьому випадку буде обмеженою 
до певної категорії таких суб’єктів, таких 
злочинців. У зв’язку з цим звернемо увагу на 
такий факт. На наш погляд, сучасна політична 
еліта в Україні сформувалася головним чином у 
результаті двох наступних процесів: 
1) еволюційного процесу просування і селекції 

керівної еліти із середовища державної 
влади минулого Радянського Союзу; 

2) вибухового революційного процесу 
залучення (через бізнес) абсолютно нових 
людей, які швидко й оперативно скористалися 
новими  можливостями  в  умовах 
невизначеностей системного характеру – 
правових, економічних, нормативних, 
ідеологічних тощо. 

Результатом зазначених основних процесів 
і є утворення сучасної політичної еліти України, 
власне, як еліти перехідного періоду – переходу 
від одного державного устрою до іншого, 
поєднаного в той же час із формуванням самої 
України як незалежної держави з відповідними 
атрибутами та інститутами. 

На жаль, не сприяє покращенню ситуації й 
поповнення молодими фахівцями нової 
генерації, оскільки через високий рейтинг 
юридичних спеціальностей у значної кількості 
шлях до навчання майбутніх фахівців 
розпочався з хабарництва при вступі до ВНЗ. Це 
є, до речі, одним з парадоксів сучасного життя: 
правоохоронні та судові органи, які повинні в 
першу чергу бути вільними від корупції, щоб 
стати ефективним інструментом у боротьбі з 
цим злом суспільства, саме навпаки й належать 
до найбільш корумпованих гілок влади на даний 
час. 

Інший швидкий вхід до державно-
політичних структур України відбувається через 
нові бізнесові кола, які сформувалися також з 
нових багатіїв – молодих, енергійних і не дуже 
обтяжених моральними принципами, яким 
вдалося швидко заробити великі капітали у 
фінансовій, підприємницькій діяльності, 
торгівлі й т. ін. Цей прошарок, який значною 
мірою має кримінальне минуле, нині через 
функціонування демократичних виборчих 
механізмів на фоні відносної тотальної бідності 
суспільства має змогу вже входити у владу з 
метою захисту та лобіювання інтересів свого 
бізнесу. У більшості представники цього 
прошарку без вагань вступали у корупційні 
відносини на шляху зростання обсягів свого 
бізнесу та власного стану в суспільстві. Зрозуміло, 
що зміцнення державних правових, політичних та 
інших інститутів в Україні примушує їх 
“цивілізуватися”, переходити на рейки та норми 
“правил чесної гри”, але поки немає підстав 
вважати, що й цей новий прошарок еліти України 
матиме імунітет щодо корупції, скоріше навпаки – 
остання буде ще певний час привабливим 
інструментом  їхніх дій. 

Є підстави стверджувати, що створена 
таким чином політична еліта має недостатньо 
високий рівень імунітету щодо корупційних 
відносин, зважаючи на те, що вона не має 
відповідного рівня моральності та шляхетності, 
а, з іншого боку, взявши до уваги те, що 
політична корупція третього рівня має високий 
рівень легітимного прикриття й дає змогу 
достатньо швидко досягти мети – отримати 
надприбутки, посади, важелі впливу, сфери 
контролю тощо. 
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З урахуванням розуміння політичних 
аспектів корупції, сутності політичної корупції, 
яка полягає в “задоволенні політичною елітою 
особистих інтересів, які, окрім матеріального 
аспекту, полягають у подовженні терміну 
перебування при владі” [5, с. 61], вдамося до 
характеристики типу злочинців з політичною 
мотивацією. Відразу ж зазначимо, що за основу 
взято існуючу  класифікацію типів злочинців, що 
грунтуються на видах мотивації. Окрім політичної, 
існує корислива мотивація, насильницько-
егоїстична тощо [2;53]. Поряд з іншими така 
класифікація, на наш погляд, більш вдало 
підходить для використання в дослідженні 
зазначеної проблеми.  

Таким чином розглянемо суб’єкти 
корупційних злочинів з політичною мотивацією. 
Відразу ознакою таких суб’єктів, що їх характерно 
відрізняє від решти суб’єктів корупційних 
злочинів, можна назвати мету вчинених злочинів, 
яка має ознаки політичної, тобто тут усі злочини 
скоюються виключно в політичних цілях із 
застосуванням політичних технологій. Відразу 
постає наступне запитання: які цілі маються на 
увазі?  

Мова йде насамперед про: 
− незаконне привласнення влади [5;59]; 
− припинення або зміну політичної діяльності 

політичних конкурентів [5;60]; 
− несанкціонований, безконтрольний обмін 

ресурсами між владними елітами [5;61]; 
− збагачення із застосуванням політичних 

технологій.   
Для досягнення зазначених цілей 

обираються різноманітні шляхи. Передусім 
використовуються непрозорі виборчі процеси 
для отримання відповідних державних посад. 
Непрозорість виявляється в неофіційному 
фінансуванні передвиборчих кампаній певних 
політичних партій, об’єднань чи окремих 
кандидатів задля лобіювання своїх інтересів у 
майбутньому. 

Окрім використання недосконалого 
механізму проведення виборів, застосовується 
принцип “клановості”, коли представники 

влади, маючи при цьому всі можливості, 
просувають по службі “своїх” людей: тих, хто 
буде їм корисний; знайомих, з якими їх 
пов’язують спільні інтереси матеріального чи 
нематеріального характеру або просто родичів. 

Подаючи  політико -кримінологічну 
характеристику суб’єктів корупційних злочинів, 
зазначимо їх коло. Сюди можна віднести 
представників правлячих чи опозиційних еліт, 
партій, груп. Ними є: народні депутати, 
міністри, керівники силових структур (СБУ, 
органи прокуратури, митниця, збройні сили 
тощо), керівники органів місцевої влади та 
самоврядування, інші.  

Окремого розгляду потребує питання 
притягнення до відповідальності таких суб’єктів 
за скоєні корупційні злочини. Отримуючи такі 
посади, потенційні корупціонери набувають 
відповідних імунітетів або привілеїв, що надійно 
захищають їх від покарання. І, як зазначають 
окремі дослідники (Аркуша Л.І., Мельник М.І., 
Лунєєв В.В.) [1;3;4], – чим вище посада 
корупціонера, тим більше в нього можливостей 
уникнути покарання або ж знайти своїм 
злочинам легальне прикриття чи підгрунття. 

Таким  чином ,  з  ур а х ув а нн ям 
вищезазначеного, можна зробити наступні 
висновки: 
1. Особливості характеристики суб’єктів 

корупційних злочинів пов’язані, в першу 
чергу, з поділом корупції на три рівні. 

2. Визначення політико-кримінологічних 
ознак  харак теристики  с уб ’єкт і в 
корупційних злочинів  обумовлено 
мотивацією, правовим статусом та 
можливістю бути покараними за вчинені 
діяння. 

3. Мотивація таких суб’єктів полягає, 
передусім, у незаконному привласненні 
влади, звідки витікають усі інші цілі як 
наслідок. 

4. Шляхи досягнення зазначених цілей 
різноманітні. Найефективнішими з огляду 
досягнення бажаної мети є використання 
механізмів виборчої процедури та так 
званий “політичний патронаж” – усіляке 
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