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ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ПРАВИЛ ОБІГУ 
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН,  

ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ, ЯКІ ПРИЗВЕЛИ  
ДО ЗАВОЛОДІННЯ НИМИ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ 

СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ СВОЇМ СЛУЖБОВИМ 
СТАНОВИЩЕМ: АНАЛІЗ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ 

Проблема корупції, на теперішній час, є однією з найбільш акту-
альних проблем сучасного світу. Корупція розвивається у таких сфе-
рах, як економічна, політична, соціальна та культурна. У всесвітньо-
му рейтингу СРІ (Індекс сприйняття корупції – глобальна оцінка ста-
ну корупції у країнах світу) Україна посідає 131 місце зі 176 країн 1. 

Кримінальний кодекс України містить перелік корупційних 
злочинів, що передбачений в примітці до ст. 45 КК України. До да-
ного переліку віднесена кримінально-правова норма, яка встанов-
лює відповідальність за порушення встановлених правил обігу на-
ркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсо-
рів вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм 
службовим становищем (ч. 2 ст. 320 КК України) [2].  

Спробуємо проаналізувати об’єктивну сторону цього складу зло-
чину. Для більш яскравого та ефективного аналізу звернемось споча-
тку до судової практики. Так, наприклад, Надвірнянським районним 
судом Івано-Франківської області було розглянуто кримінальне про-
вадження, в якому обвинувачений ОСОБА_1, відповідно до наказу 
№ 133-к від 23.10.1987 призначений на посаду лікаря-нарколога  
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Надвірнянської центральної районної лікарні, вчинив дії, які вира-
зились в порушенні встановлених правил зберігання, обліку, відпу-
ску та розподілу наркотичних засобів, що спричинили нестачу нар-
котичного засобу у великих розмірах шляхом зловживання службо-
вою особою своїм службовим становищем. 

Відповідно вироку суду, ОСОБА_1, будучи наділеним організа-
ційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 
при виконанні своїх службових обов’язків, здійснюючи лікування 
хворих в порядку проведення замісної підтримувальної терапії 
хворих із опіоїдною залежністю видавав їм наркотичний засіб «Ме-
тадон» з порушенням встановлених правил зберігання, обліку, від-
пуску та розподілу наркотичних засобів, що спричинили нестачу 
наркотичного засобу у великих розмірах 3. 

Проаналізувавши наведений нами приклад та положення кри-
мінально-правової теорії в питанні кримінально-правової характе-
ристики складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 320 КК України мо-
жливо наголосити на певних аспектах.  

По-перше, суспільно небезпечне діяння об’єктивної сторони 
даного злочину виражене в таких формах, як: 

‒ порушення встановлених правил посіву або вирощування 
снотворного маку чи конопель; 

‒ порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, 
обліку, відпуску розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи 
використання наркотичних засобів психотропних речовин, їх ана-
логів або відповідних прекурсорів. 

По-друге, суспільно небезпечні наслідки об’єктивної сторони 
полягають у настанні можливості заволодіти предметами злочину 
(наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналога-
ми або прекурсорами). 

По-третє, обов’язковою ознакою об’єктивної сторони даного зло-
чину (ч. 2 ст. 320 КК України) виступає спосіб вчинення злочину, а саме – 
шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. 

Проаналізувавши об’єктивну сторону нашого прикладу, ми не 
можемо не звернутися до способу вчинення даного злочину. В да-
ному прикладі наголошено, що службова особа вчинила даний зло-
чин шляхом зловживання своїм службовим становищем. 

Розуміння поняття зловживання службовою особою своїм слу-
жбовим становищем законодавець описав в ст. 364 КК України. 
Об’єктивна сторона даного суспільно небезпечного прояву визна-
чена наступним чином: 1) використання службовою особою влади 
чи службового становища всупереч інтересам служби; 2) заподіян-
ня таким діянням істотної шкоди охоронювані законом правам, 



Особливості застосування антикорупційного законодавства:  
від розслідування до вироку суду. Харків, 2019 

49 

свободам та інтересам окремих громадян або державним чи гро-
мадським інтересам або інтересам юридичних осіб [2]. 

Виходячи з нашого прикладу зловживання службовим станови-
щем проявилось у тому що Особа_1 видала хворим із опіоїдною зале-
жністю наркотичний засіб «Метадон» з порушенням встановлених 
правил зберігання, обліку, відпуску і розподілу наркотичних засобів 
та належним чином їх не обліковував. Це порушення як раз і утворює 
суспільно небезпечне діяння, передбачене в ч. 2 ст. 320 КК України. 

Підводячи підсумок викладеному вище, необхідно наголосити 
на тому, що для кваліфікації суспільно –небезпечного діяння за ч. 2 
ст. 320 КК України необхідно обов’язково встановлювати спосіб 
його вчинення, а саме – шляхом зловживання службовою особою 
своїм службовим становищем. 
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ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ 
ЗМЕНШЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ  

В УКРАЇНІ 

1. Криміналізована корупція – своєрідне кримінальне правопо-
рушення, «співавторами» якого часто виступають як суб’єкти, за-
значені у ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» від  
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