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о 
б'єктивні процеси, які відбуваються в 
житті нашої держави та суспільстві, 

вимагають перегляду багатьох поло
жень сучасної юридичної науки. Формуван
ня нового розуміння правових інститутів на 

певному етапі розвитку прямо пов'язане з 
політичними, соціально-економічними та 

іншими процесами в країні. У зв'язку з цим 
деякі інститути, правові явища та категорії 

потребують нового визначення та наукового 
обrрунтування. В адміністративному праві 
категорією, яка потребує додаткового науко
вого дослідження та відповідного переосмис

лення, є поняття посадової особи. 
У законодавстві про адміністративні пра

вопорушення, а також адміністративно-пра

вовій науці не визначено поняття •посадова 

особа•. Попри те , що в багатьох юридичних 
складах адміністративних проступків 

спеціальним суб'єктом відповідальності є 
посадові особи, Кодекс України про адміні
стративні правопорушення (далі - КУпАП) 
не містить визначення посадової особи. Від
сутнє воно і в Кримінальному кодексі (далі -
КК) Украіни. Помітний науковий та прак

тичний інтерес до поняття •посадова особа• 
дає підстави стверджувати, що існують різні 

підходи до дослідження даного питання 

широкий та вузький [1, с. 13]. 
Найбільший інтерес вони викликали у 

наукових колах адміністративної та кримі

нальної галузей правової науки. Тривалий 
час переважали дослідження вчених кримі

налістів з цього питання у правовій науці, які 

мали широкий підхід д::~ розуміння посадової 
особи та розглядали її як суб'єкт, проти
правні дії якого мають підвищену суспільну 

небезпеку [2, с. 90-91 ]. На відміну від них, 
представники адміністративно-правової на

уки демонстрували вузький підхід, зосеред

жуючи уваrу на особливостях правового статусу 
посадової особи як учасника управ-лінських 
відносин [3, с. 11-12]. Дослідження змісту 
поняття посадової особи в гдміністративно
wу праві проводились через .призму держав-
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ної служби, в результаті чого посадові особи 
ототожнювались із державними службовця
ми органів влади та їх апарату. Але розвиток 

юридичної науки взагалі та адміністративно

го права зокрема вимагає детального вивчен

ня правового статусу посадової особи як 
суб'єкта адміністративно-правових відносин, 
у тому числі і як суб'єкта адміністративної 
відповідальності. 

На нашу думку, дослідження основних 
етапів розвитку змісту цього поняття дасть 

можливість визначити правове положення 

посадової особи, передусім - можливість 
притягнення її до відповідальності. 

Окремі питання державної служби, пра
вового положення посадових осіб, принцип 
субординації у службових відносинах мали 
правове закріплення ще на початку XVIII ст. 

Учені-адміністративісти посилаються на Кон
ституцію Пилипа Ор.Лика (05.04.1710 р.), яка 
закріпила основні принципи управління . 

Цей нормативний акт вирішував значне коло 
питань, пов'язаних із недопущенням концен

трації влади в руках однієї особи і запобігав 
проявам зловживання цією владою [ 4, с. 11]. 
Цей принцип застосовується і сьогодні під 
час розподілу управлінських функцій між 

посадовими особами органів державного уп
равління. 

За часів царської Росії правовою основою 
формування державної служби став •Табель 
про ранги• (04.02.1722 р.), який системати
зував усі чини імперії в основних сферах 

службової діяльності (5, с. 434-474]. Деякі 
положення цього правового акта застосову

валися ще на початку ХХ століття, але були 
скасовані після ліквідації старого чинов

ницького апарату та розбудови нової систе
ми державного управління внаслідок рево

люційних подій 1917 року. 
Відповідно до згаданих вище норматив

них документів суб'єктом посадових зло
чинів визнавалися всі службовці, які у силу 
своєї посади вступали у державно-управлін

ські відносини (6, с. 74-82]. Це заважало 
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розкриттю змісту поняття посадової особи і 
проведенню розмежування з іншими служ

бовцями . 
У радянський період відбувся значний 

поштовх в розвитку науки адміністративно

го права, який був цілковито пов'язаний з 
марксистсько-ленінським баченням управ
ління державними та суспільними справами . 

Розглядаючи цей період, науковці виділяють 

такі основні етапи дослідження статусу поса

дових осіб: 
1917-1922 рр . - розроблення та прийнят

тя перших кримінальних кодексів, які місти

ли поняття посадової особи; 
1922 р. - початок 60-х років - спроба 

дослідження поняття посадової особи в 
адміністративно-правовій площині та прий
няття нових кримінальних кодексів; 

60-ті - кінець 80-х років - пошук загаль
ноправового поняття посадової особи у пра
вовій науці. 

Проте, за твердженням А. Матіоса, необ
хідно виділити ще один етап: 1922-1938 рр. 
Він характеризує його як період адміністра

тивно-правового вакууму [7, с . 33-37] . 
На нашу думку, хоча такий поділ є умов

ним, але він дає можливість простежити роз

виток наукової думки та :-~роцес становлення 

сучасного поняття посадової особи. 
Упродовж тривалого часу у правовій на

уці існує галузевий підхід у дослідженнях 

поняття «посадова особа• . Першим серед ад
міністративістів сучасне поняття посадової 

особи сформулював І . Євтихієв [8, с. 49- 50], 
основною ознакою назвавши зайняття по

сади у державній установі та підприємстві. 
Проте дане визначення не можна вважати 
досконалим, оскільки воно не відображає 
всіх специфічних ознак посадових осіб. 

Водночас С . Студенікін застерігав, що 
віднесення всіх посадових осіб до державних 
службовців не дозволяє вважати останніх 
посадовими особами [9, с. 77]. Ц. Ямпольсь
ка вказувала на спеціальний обсяг службо
вих повноважень посадової особи, які саме й 
визначають особливість її правового статусу. 
Втім, вона наголошувала лише на праві поса
дових осіб вчиняти юридично значущі дії, 
проявом яких є видання адміністративних 

актів. Таку позицію неодноразово в юри
дичній літературі піддавали критиці, зокре

ма, В. Горшеньов, І . Пахомов, Ю. Петров . На 
їх думку, діяльність посадових осіб не обме
жується лише прийняттям адміністративних 

актів, вони вчиняють і деякі інші організа

ційні дії, спрямовані на забезпечення діяль
ності всієї організаційної структури. 

У 70-х роках Ю. Петров обrрунтував 
доцільність всебічного дослідження пробле
ми поняття посадової особи [10, с. 9], наголо-
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сивши на тому, що необхідно вийти за межі 
державно-службових відносин. Таку по
зицію підтримали й інші науковці, проте во

на не набула правового закріплення. 
На думку А. Матіоса, враховуючи розви

ток адміністративного законодавства після 

проголошення незалежності України та су
часні підходи до визначення посадової осо

би, можна виділити новий етап у процесі на
укового дослідження проблеми науково-те
оретичного розуміння поняття •посадова 

особа• . Для цього етапу характерним є за
кріплення поняття посадової особи у законо
давстві про державну службу та службу в ор
ганах місцевого самоврядування, а також по

шук вирішення проблеми співвідношення 
понять •посадова особа• та «службова особа• 
[7, с . 33-37] . 

На сьогодні на конституційному рівні 
закріплені терміни •службова особа• та •по
садова особа•. Разом із тим рівень науково
теоретичного осмислення адміністративно

правового статусу посадової особи зали
шається недостатнім. 

Чинне законодавство також не дає єдиної 
відповіді на поставлене питання. Так, згідно 
з ч . 2 ст. 2 Закону України •Про державну 
службу• посадовими особами вважаються 
керівники та заступники керівників держав

них органів та їх апарату, інші державні 

службовці, на яких законами або іншими 
нормативними актами покладено здійснення 

організаційно-розпорядчих і консультатив
но-дорадчих функцій. 

Проект нового Закону •Про державну 
службу•, на відміну від чинного, не містить 
визначення поняття «посадова особа• . Проте 
наведена в законопроекті дефініція посади 
державної служби дає підстави зробити вис
новок, що посадова особа - це державний 
службовець, який займає визначену структу
рою та штатним розписом органу державної 

влади посаду. 

Поряд із поняттям посадової особи зако

нодавець використовує термін •службова 
особа•. Так, у статтях 19, 40 та 56 Консти
туції України закріплені категорії посадових 
та службових осіб органів державної влади. 
Таким чином, якщо термін «посадова осо

ба• можна тлумачити згідно із Законом Ук
раїни «Про державну службу•, то поняття 
•службова особа• залишається незрозу
мілим . 

Це поняття широко використовується в 

науці кримінального права та законодавстві. 
Відповідно до п . 3 постанови Пленуму Вер
ховного Суду України •Про судову практи
ку у справах про перевищення влади або 
службових повноважень• від 26.12.2003 р. 
№ 15 при вирішенні питання про те, чи є особа 
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службовою, потрібно виходити з положень, 
що містяться у примітках 1 і 2 до ст. 364 КК 
України . У них зазначено, що службовими 
особами є особи, які постійно чи тимчасово 
здійснюють функції представників влади, а 
також обіймають, постійно чи тимчасово, на 
підприємствах, в установах чи організаціях 

незалежно від форми власності посади, які 
пов'язані з виконанням організаційно-розпо

рядчих чи адміністративно-господарських 

обов'язків, або виконують такі обов'язки за 
спеціальним повноваженням. Службовими 
особами також визнаються іноземці або осо
би без громадянства, які виконують обов'яз
ки, зазначені в п. 1 цієї примітки . 

Отже, КК України до службових осіб 
відносить дві категорії осіб: 

• особи, які здійснюють функції предс
тавників влади; 

•особи, які виконують організащино
розпорядчі чи адміністративно-господарські 

обов'язки або виконую•!~ .. такі обов'язки за 
спеціальним повноваженням. 

Таким чином, до першої категорії ми мо

жемо віднести службових осіб, які відпо
відно до Закону України •Про державну 
службу• підпадають під поняття •посадова 
особа• . 
Що стосується другої категорії службо

вих осіб, то слід з'ясувати, що законодавець 
розуміє під організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими обов'язка
ми. Так, частинами 3-5 п. 1 постанови Пле
нуму Верховного Суду України •Про судову 
практику у справах про хабарництво• від 
07.10.1994 р . № 12 передбачено, що ор
ганізаційно-розпорядчі обов 'язки - це обо
в'язки із здійснення керівництва галуззю 
промисізловості , трудовим колективом, ді

лянкою роботи, виробничою діяльністю ок
ремих працівників на підприємствах, в уста

новах чи організаціях незалежно від форми 

власності . Особа є службовою не тільки тоді, 
коли вона здійснює відповідні функції чи ви
конує обов'язки постійно, а й тоді, коли 
вона робить це тимчасово або за спеціаль
ним повноваженням, за умови, що зазна

чені функції чи обов'язки покладені на неї 
правомочним органом або правомочною 
службовою особою. Громадянин - суб'єкт 
підприємницької діяльності може бути ви
знаний посадовою особою лише тоді, коли у 
нього реально виникає можливість виконан

ня вказаних вище обов'язків. А це можливо у 
випадку, коли такий громадянин на умовах 
трудового договору наймає працівників для 

сприяння йому у здійсненні підприємниць
кої діяльності . За таких обставин він набуває 
організаційно-розпорядчих повноважень сто
совно найманих працівників (право ставити 

перед ними певні завдання , визначати роз

мір заробітної плати , розпорядок робочого 
дня, застосовувати дисциплінарні стягнення 

тощо) . 
Таким чином, якщо виходити із викладе

ного поняття •службова особа• , на нашу 
думку, за своїм змістом є ширшим і поглинає 

категорію •посадова особа• . 
Тому, повертаючись до законодавства, 

слід наголосити, що на сьогодні немає чітко

го визначення поняття •посадова особа• , яке 
використовується щодо спеціального суб'єк
та адміністративного правопорушення . Тим 
більше, що на сучасному етапі ця проблема 
набула більшої актуальності у зв'язку із ста
новленням приватного сектора в економіці 

та постановкою питання про правовий статус 
посадових осіб таких утворень. Слід також 
звернути увагу, що КУпАП передбачає адмі
ністративну відповідальність посадових осіб , 
але не містить згадки про відповідальність 

керівників підприємств, установ , організа

цій.як посадових осіб, що мають спеціальний 
статус, яка ототожнюється з відповідаль

ністю посадових осіб. Тому зрозуміло, що не

обхідно визначити загальні поняття •служ
бова особа•, •посадова особа•, •керівник•, 
які будуть застосовуватись у сферах як кри
мінального, так і адміністративного законо

давства, а не в межах тільки одного кодексу. 

С . Дубенко, О. Петришин, Ю. Старилов 
слушно наголошують на необrрунтованості 
тлумачення поняття посадової особи як осо
би, яка займає посаду в державному органі , 
при цьому виходячи із змісту функцій і 

службових повноважень, які характеризу
ються владністю. Н . Янюк вважає, що поса
дова особа - це службовець , який з метою 
постійного чи тимчасового управління орга
нізаційною структурою і представництва її 

інтересів у зовнішніх відносинах наділений 

організаційно-владними повноваженнями і 

правомочний вчиняти службові юридичні дії 
[11,с.119]. 

Існування різних наукових підходів до 
розуміння поняття •посадова особа• свід
чить про те, що на законодавчому рівні роз

поділ між службовими особами і посадовими 
особами проводиться не чітко . 

Як вже зазначалося, КУпАП не містить 
визначення посадової особи . Отже, з огляду 
на положення Закону України •Про держав
ну службу• виходить, що підвищену відпо
відальність як спеціальний суб 'єкт правопо
рушення несуть керівники та заступники 

керівників державних органів та їх апарату, 

інші державні службовці , на яких законами 
або іншими нормативними актами покладе
но здійснення організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій. У зв'язку 
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з цим постає питання: як кваліфікувати про
типравні дії посадової особи державного або 
приватного підприємства (яка не має статусу 
державного службовця), що призвели, нап
риклад, до забруднення земель, водних ре
сурсів тощо? Звичайно, у цьому випадку по
садова особа підприємства буде спеціальним 
суб'єктом адміністративного правопорушен
ня, адже вона виконує організаційно-розпо

рядчі функції. З іншого боку, керівник при
ватного підприємства не має ніякого відно

шення до де'ржавних органів. 

На нашу думку, КУпАП потребує змін у 
частині визначення спеціального суб'єкта 
адміністративного правопорушення . Доціль

но доповнити ст. 14 КУпАП визначенням 
терміна •посадова особа~.. У Росії, напри
клад, пішли шляхом доповнення відповідної 

статті закону визначенням посадової особи. 
Згідно із приміткою до ст. 2.4 Кодексу Росій
ської Федерації про адміністративні право
порушення під посадовою особою розуміють 
особу, яка постійно, тимчасово чи відповідно 
до спеціальних повноважень здійснює функ
ції представника влади, тобто наділена у 
встановленому законом порядку розпоряд

чими повноваженнями стосовно не підлег

лих їй осіб, а також особу, яка здійснює ор
ганізаційно-розпорядчі чи адміністративно
господарчі функції в органах державної вла

ди, місцевого самоврядування тощо. Особи, 
які вчинили адміністративні правопорушен

ня при виконанні організаційно-розпоряд

чих чи адміністративно-господарських фун
кцій, керівники та інші працівники інших 

організацій, а також особи, які здійснюють 
підприємницьку діяльність без створення 
юридичної особи, несуть адміністративну 
відповідальність як посадові особи, якщо за
коном не встановлено інше. 

Висновки 

З метою усунення прогалин та уникнен
ня колізій в правовому регулюванні даного 

питання пропонуємо відійти від суто галузе
вого підходу до питання визначення поняття 

•посадова особа~.. На нашу думку, необхідно 
на законодавчому рівні закріпити широке 

поняття посадової особи та шляхом внесення 
змін до чинних нормативно-правових актів 

усунути підміну термінів •посадова особа~. 
та •службова особа• . 

Пропонуємо таке визначення даного по
няття: посадова особа - особлива катеzорія 

• 

керівників та службовців державних орzанів, 
установ, орzанізацій, підприємств різних 
форм власності, які постійно або тимчасово, 
за призначенням, вибором чи в іншому вста
новленому порядку займають передбачені 
штатним розписом посади та можуть здійс
нювати юридично значимі дії, спрямовані на 
встановлення, з.міну або припинення право
відносин. 

Нормативно-правове регулювання пи
тання визначення поняття •посадова особа• 
має здійснюватися на основі глибокого на
уково-теоретичного дослідження , наукових 

здобутків вітчизняних та зарубіжних учених, 
аналізі законодавства та відповідного досві

ду інших держав . На нашу думку, закріплен
ня єдиного для всіх галузей права норматив
но-правового визначення посадової особи 
дасть поштовх для початку якісно нового 

етапу як у правовій науці, так і правозасто
совчій практиці. 
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