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1. В С Т У П

Програма навчальної дисципліни “Проблеми кваліфіка-
ції корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів” підготовле-
на на базі Кримінального кодексу України 2001 р. (далі – КК) [зі 
змінами і доповненнями] і призначена для поглибленого ви-
вчення корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів. Така 
необхідність обумовлена: великою кількістю змін, унесених 
останнім часом до КК, що стосуються цих злочинів; численними 
вадами законодавчих новел, які створили значні труднощі як для 
науковців, так і для практичних працівників у визначенні прави-
льного змісту нових кримінально-правових норм і приписів, їх 
тлумаченні й застосуванні на практиці, а також значним підви-
щенням актуальності посилення боротьби з такими злочинами 
на практиці.  

Згідно з законодавчим визначенням корупції до Програ-
ми включені питання, що стосуються злочинів, передбачених 
різними розділами Особливої частини КК. Ретельне вивчення 
цих питань потребує з’ясування існуючих зв’язків відповідних 
статей з іншими статтями Загальної і Особливої частин КК,  
нормами іншого законодавства України, а також загальних та 
спеціальних правил кваліфікації злочинів, звернення до науко-
вих розробок та матеріалів судової практики.  

Програма поділена на розділи, які сформовані таким чи-
ном, щоб спочатку вивчались загальні положення про кваліфі-
кацію зазначених злочинів, а потім питання кваліфікації окре-
мих видів злочинів. Поєднання окремих видів злочинів у розді-
лах здійснено з урахуванням характеру їх суспільної небезпеч-
ності,  що дозволяє виявляти як те, що їх поєднує, так і їх від-
мінності.  

Дана дисципліна вивчається протягом семестру на ІV 
курсі Інституту прокуратури та кримінальної юстиції і забезпе-
чується згідно з Програмою читанням лекцій (26 годин), прове-
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денням практичних занять (практикумів) і колоквіумів (22 годи-
ни), консультацій, самостійною роботою студентів (57 годин) і 
складанням іспиту.  

Оцінка рівня знань студента включає до себе оцінку його 
роботи при підготовці й проведенні практикумів та колоквіумів 
(максимум 40 балів) і відповіді на екзамені (максимум 60 балів). 

Опанування студентами навчальної дисципліни “Про-
блеми кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією злочи-
нів” дозволить їм краще засвоїти питання кваліфікації зазначе-
них злочинів порівняно з навчальною дисципліною “Криміналь-
не право України”. Таким чином, набуті знання є важливою пе-
редумовою правильної кваліфікації вказаних злочинів у майбут-
ній практичній діяльності. 
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2.  З М І С Т  
  

Р о з д і л  1. ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЙНИХ І ПОВ’ЯЗАНИХ  
З КОРУПЦІЄЮ ЗЛОЧИНІВ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ І ПОВ’ЯЗАНИХ  

З КОРУПЦІЄЮ ЗЛОЧИНІВ 
 
Загальна характеристика антикорупційного законодавст-

ва. Поняття корупції і корупційних правопорушень за Законом 
України “Про запобігання корупції” від 14 жовт. 2014 р.  
№ 1700-VII. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону. 
Суспільна небезпечність корупції. 

Поняття корупційних злочинів. Кримінально-правове 
визначення корупційних злочинів. Види корупційних злочинів. 
Значення законодавчого визначення корупції для вирішення пи-
тання про визнання злочину корупційним.  

Поняття правопорушень, пов’язаних з корупцією, за За-
коном України “Про запобігання корупції”. Поняття злочинів, 
пов’язаних з корупцією, як виду таких правопорушень. Особли-
вості їх суспільної небезпечності. Юридичне значення виділення 
таких злочинів. Злочини, які мають інший зв’язок з корупцією. 

Ознаки родового та безпосередніх об’єктів корупційних і 
пов’язаних з корупцією злочинів, їх значення для кваліфікації 
таких злочинів.  

Предмети корупційних і пов’язаних з корупцією злочи-
нів, їх види. Поняття та види неправомірної вигоди, її відмежу-
вання від подарунка. Співвідношення неправомірної вигоди і 
хабара. 

Форми вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією 
злочинних діянь. Зв’язок таких діянь з певними повноваження-
ми чи становищем винної особи, його види та значення для ква-
ліфікації злочинів. 

Загальна характеристика законодавчих конструкцій 
об’єктивної сторони корупційних і пов’язаних з корупцією зло-
чинів. Правила визначення одного неоподатковуваного мініму-
му доходів громадян та його застосування при кваліфікації ко-
рупційних і пов’язаних з корупцією злочинів.  
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Загальна характеристика суб’єктивної сторони коруп-
ційних і пов’язаних з корупцією злочинів. Неправомірна вигода 
як мета вчинення корупційних діянь. 

Особливості законодавчого вирішення питання про 
суб’єктів корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів. По-
няття та види службових осіб. Конституційні та інші правові 
засади їх діяльності. Поняття службової особи юридичної особи 
приватного права. Поняття осіб, які здійснюють професійну дія-
льність, пов’язану з наданням публічних послуг, правові засади 
їх діяльності. 

Загальна характеристика міжнародних договорів України 
про боротьбу з корупційними і пов’язаними з корупцією право-
порушеннями. Їх значення для вирішення питань про поняття та 
види корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів, а також для 
вирішення окремих питань кваліфікації таких злочинів. 

 
Р о з д і л  2. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ,  
СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ АБО ПОВНОВАЖЕННЯМИ 

 
Загальна характеристика законодавчих змін криміналь-

но-правових норм про зловживання владою, службовим стано-
вищем або повноваженнями.  

Характеристика складів злочинів, передбачених КК:  
а) зловживання владою або службовим становищем; б) зловжи-
вання повноваженнями службовою особою юридичної особи 
приватного права незалежно від організаційно-правової форми; 
в) зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 
послуги. Поняття зловживання владою або службовим станови-
щем, його співвідношення з поняттям зловживання повнова-
женнями. Об’єкт і об’єктивна сторона злочинів. Характеристика 
діянь. Зв’язок діянь з владою, певними повноваженнями чи ста-
новищем винної особи. Наслідки злочинів та їх види. Момент 
закінчення злочинів. Суб’єктивна сторона злочинів. Особливості 
форми вини. Мета вчинення злочинів та її значення для їх ква-
ліфікації. Поняття неправомірної вигоди. Суб’єкти злочинів. 

Кваліфікуючі ознаки злочинів. Поняття тяжких наслід-
ків, їх види та психічне ставлення до них винної особи. Вирі-
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шення питання про необхідність додаткової кваліфікації вчине-
ного за іншими статтями КК. Поняття особи похилого віку та 
неповнолітньої чи недієздатної особи. Кваліфікація вчинення 
злочину повторно.  

Відмежування зловживання владою, службовим стано-
вищем або повноваженнями від суміжних злочинів, зокрема пе-
ревищення влади або службових повноважень працівником пра-
воохоронного органу, службової недбалості, недбалого ставлен-
ня до військової служби та бездіяльності військової влади. Спів-
відношення норм про зловживання владою, службовим стано-
вищем або повноваженнями в системі Особливої частини КК. 
Кваліфікація злочинів при конкуренції статей КК. 

 
Р о з д і л  3. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА 

АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ  
ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ 

 
Кримінально-правові умови визнання привласнення, 

розтрати майна або заволодіння ним шляхом  зловживання слу-
жбовим становищем корупційним злочином. Суспільна небез-
печність таких злочинів. 

Особливості конструкції статті КК, яка передбачає від-
повідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння 
ним шляхом  зловживання службовим становищем. Склади зло-
чинів. Місце даної кримінально-правової норми в системі зло-
чинів проти власності і його значення для кваліфікації злочинів.  

Характеристика основних складів злочинів. Об’єкти зло-
чинів. Предмети злочинів, їх ознаки.  Об’єктивна сторона. Фор-
ми вчинення цих злочинів та їх співвідношення між собою. По-
няття привласнення, розтрати майна та заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем. Характеристика злочин-
них дій і способів їх вчинення. Конструкція об’єктивної сторони 
злочинів. Момент закінчення злочинів. Суб’єктивна сторона. 
Мотив і мета вчинення злочинів та їх значення для кваліфікації. 
Суб’єкти злочинів та їх спеціальні ознаки. Кваліфікація співуча-
сті у вчиненні цих злочинів осіб, які не є спеціальними 
суб’єктами. Значення розміру для відмежування цих злочинів 
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від адміністративних правопорушень.  
Кваліфікуючі ознаки. Вчинення злочину повторно: зако-

нодавче визначення, відмежування від продовжуваного злочину 
та співвідношення із сукупністю злочинів. Особливості кваліфі-
кації вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб або 
організованою групою. Диференціація кримінальної відповіда-
льності залежно від розміру. Законодавче визначення великого 
та особливо великого розмірів та їх практичне встановлення. 

Відмежування привласнення, розтрати майна або заво-
лодіння ним шляхом  зловживання службовим від інших злочи-
нів проти власності та від зловживання владою, службовим ста-
новищем або повноваженнями.  

 
Р о з д і л  4. КВАЛІФІКАЦІЯ СЛУЖБОВОГО ПІДРОБЛЕННЯ  

І ДЕКЛАРУВАННЯ  НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 
Загальна характеристика законодавчих змін КК щодо 

службового підроблення і декларування недостовірної інфор-
мації. 

Службове підроблення. Поняття службового підроблен-
ня. Об’єкт і предмет злочину. Поняття офіційного документа. 
Об’єктивна сторона. Характеристика дій. Момент закінчення 
злочину. Суб’єктивна сторона. Форма вини. Поняття завідомості 
та її значення для кваліфікації злочину. Особливості суб’єкта 
злочину. 

Кваліфікуюча ознака. Поняття тяжких наслідків, їх види 
та особливості причинного зв’язку і психічного ставлення до 
них винної особи.  

Співвідношення службового підроблення із зловживан-
ням владою, службовим становищем або повноваженнями. Від-
межування службового підроблення від інших злочинів, пов’яза-
них з підробкою документів. Кваліфікація цього злочину при 
конкуренції  статей КК.  

Декларування недостовірної інформації. Об’єкт і пред-
мет декларування недостовірної інформації. Поняття декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування, і недостовірних відомостей. Об’єктивна 
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сторона злочину. Особливості форм вчинення цього злочину. 
Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Фор-
ма вини. Поняття завідомості та її значення для кваліфікації зло-
чину. Особливості суб’єкта злочину. Поняття суб’єкта деклару-
вання. 

Відмежування декларування недостовірної інформації 
від суміжних злочинів та адміністративних правопорушень. 

 
Р о з д і л  5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПІДКУПУ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ  

АБО ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ, АБО ПРАЦІВНИКА 
ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Загальна характеристика законодавчих змін криміналь-

но-правових норм про підкуп службової особи або особи, яка 
надає публічні послуги, або працівника підприємства, установи 
чи організації. Загальне поняття такого підкупу і його відмін-
ність від одержання зазначеними особами неправомірної вигоди 
шляхом вимагання за характером суспільної небезпечності. 

Кваліфікація дій особи, яка підкуповує службову особу 
або особу, яка надає публічні послуги, або працівника підприєм-
ства, установи чи організації. Загальна характеристика кримі-
нально-правових норм, які встановлюють відповідальність за 
такі дії. 

Характеристика основних складів злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 354, 368-3, 368-4, 369 КК. Об’єкт і предмет злочинів. 
Поняття неправомірної вигоди. Об’єктивна сторона. Види дій та 
їх характеристика. Законодавчі визначення пропозиції і обіцян-
ки неправомірної вигоди. Співвідношення цих понять з надан-
ням неправомірної вигоди. Спрямованість дій на задоволення 
своїх або третьої особи незаконних інтересів. Момент закінчен-
ня злочину. Суб’єктивна сторона. Пов’язаність умислу особи, 
яка вчинює такі злочини, з умислом особи, яка приймає пропо-
зицію, обіцянку або одержує неправомірну вигоду. Суб’єкти 
злочинів. Особливості суб’єктів прохання неправомірної вигоди 
за ч. 1 ст. 368-3 і 368-4 КК. 

Кваліфікація дій службової особи або особи, яка надає 
публічні послуги, або працівника підприємства, установи чи  
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організації, вчинюваних при підкупі їх іншою особою. Загальна 
характеристика кримінально-правових норм, які встановлюють 
відповідальність за такі дії. 

Характеристика основних складів злочинів, передбаче-
них ч. 3 ст. 354, 368-3, 368-4, ч. 1 ст. 368 КК. Об’єкт і предмет 
злочину. Поняття неправомірної вигоди. Об’єктивна сторона. 
Види дій та їх характеристика. Особливість  законодавчого ви-
рішення питання про місце прохання надати неправомірну виго-
ду у складах злочинів. Співвідношення прийняття пропозиції і 
обіцянки неправомірної вигоди з одержанням такої вигоди та 
проханням її надати. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна 
сторона. Пов’язаність умислу особи, яка вчинює такий злочин, з 
умислом особи, яка пропонує, обіцяє або надає неправомірну 
вигоду. Мотиви вчинення злочинів. Суб’єкти злочинів. 

Кваліфікуючі ознаки підкупу службової особи або особи, 
яка надає публічні послуги, або працівника підприємства, уста-
нови чи організації. Загальна характеристика кримінально-
правових норм, які передбачають такі кваліфікуючі ознаки. 

 Вчинення злочину повторно: законодавче визначення, 
відмежування від продовжуваного злочину та співвідношення із 
сукупністю злочинів. Особливості кваліфікації вчинення зазна-
чених злочинів за попередньою змовою групою осіб або органі-
зованою групою. Диференціація кримінальної відповідальності 
залежно від розміру неправомірної вигоди. Визначення значно-
го, великого та особливо великого розмірів неправомірної виго-
ди та їх практичне встановлення. Поняття службових осіб, які 
займають відповідальне або особливо відповідальне становище, 
та їх значення для кваліфікації зазначених злочинів.  

Кваліфікація іншого злочину, вчиненого при підкупі 
службової особи або особи, яка надає публічні послуги, або пра-
цівника підприємства, установи чи організації. Відмежування 
зазначеного підкупу від інших злочинів, пов’язаних з одержан-
ням неправомірної вигоди, а також від адміністративних право-
порушень, що виражаються у порушенні встановлених законом 
обмежень і заборон щодо одержання подарунка. 
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Р о з д і л  6. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ,  
ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ  

СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ АБО ОСОБОЮ, ЯКА НАДАЄ  
ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ, АБО ПРАЦІВНИКОМ ПІДПРИЄМСТВА, 

УСТАНОВИ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОЄДНАНОГО  
З ВИМАГАННЯМ ТАКОЇ ВИГОДИ 

 
Загальна характеристика законодавчих змін КК щодо 

відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одер-
жання неправомірної вигоди службовою особою або особою, 
яка надає публічні послуги, або працівником підприємства, 
установи чи організації, поєднаного з вимаганням такої вигоди. 
Відмінність одержання зазначеними особами неправомірної ви-
годи шляхом вимагання від одержання ними такої вигоди при 
здійсненні їх підкупу іншими особами за характером суспільної 
небезпечності. 

Загальна характеристика кримінально-правових норм, 
які встановлюють відповідальність за прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою осо-
бою або особою, яка надає публічні послуги, або працівником 
підприємства, установи чи організації, поєднаного з вимаган-
ням такої вигоди (ч. 4 ст. 354, 368-3, 368-4, ч. 3 ст. 368 КК). По-
няття і види вимагання неправомірної вигоди, його законодавче 
визначення. Погроза заподіяти шкоду правам чи законним інте-
ресам іншої особи як ознака вимагання неправомірної вигоди; 
вирішення цього питання в судовій практиці. Відмінність вима-
гання неправомірної вигоди від прохання такої вигоди і її зна-
чення для кваліфікації злочинів. Особливості законодавчої конс-
трукції об’єктивної сторони. Злочинні дії, з якими поєднується 
вимагання неправомірної вигоди. Момент закінчення злочинів. 
Кваліфікація злочинів за наявності у вчиненому вимаганні скла-
ду злочину, передбаченого іншими статтями КК.  

Відмінність зазначених злочинів від вимагання, вчине-
ного службовою особою з використанням свого службового 
становища (ч. 2 ст. 189 КК), а також від незаконної вимоги 
оплати за навчання або за надання медичної допомоги у держа-
вних чи комунальних закладах (ч. 2 ст. 183; ч. 1 ст. 184 КК). 
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Р о з д і л  7. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИ, ЯКА ЗАПРОПОНУВАЛА, ПООБІЦЯЛА  

АБО НАДАЛА НЕПРАВОМІРНУ ВИГОДУ СЛУЖБОВІЙ ОСОБІ  
АБО ОСОБІ, ЯКА НАДАЄ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ, АБО ПРАЦІВНИКУ 
ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЇ. КВАЛІФІКАЦІЯ 

ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ 
 
Звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка 

запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду служ-
бовій особі або особі, яка надає публічні послуги, або працівнику 
підприємства, установи чи організації.. Загальна характеристи-
ка законодавчих змін КК щодо умов такого звільнення та злочи-
нів, яких воно стосується. 

Умови звільнення від кримінальної відповідальності 
особи, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну 
вигоду. Обов’язковий характер такого звільнення. Випадки, в 
яких зазначене звільнення не застосовується. Правова оцінка дій 
особи, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну 
вигоду внаслідок вимагання у неї неправомірної вигоди. 

Провокація підкупу. Загальна характеристика законодав-
чих змін кримінально-правової норми про провокацію підкупу. 

Поняття провокації підкупу. Об’єкт і об’єктивна сторо-
на. Характеристика діяння. Момент закінчення злочину. 
Суб’єктивна сторона. Мета вчинення злочину та її значення для 
кваліфікації злочину. Суб’єкт злочину.  

Кваліфікуюча ознака. Поняття службової особи право-
охоронного органу. 

Співвідношення провокації підкупу і співучасті у вчиненні 
злочину. Відмежування провокації підкупу від контрольованого 
правоохоронним органом надання неправомірної вигоди службо-
вій особі або особі, яка надає публічні послуги, або працівнику 
підприємства, установи чи організації, які вимагали таку вигоду. 

Кримінально-правова оцінка дій особи, спровокованої на 
вчинення підкупу. Особливості вирішення цього питання при 
провокації підкупу працівником правоохоронного органу, зна-
чення для нього законодавчої заборони провокування (підбурю-
вання) особи на вчинення злочину з метою її подальшого ви-
криття, а також практики Європейського суду з прав людини. 
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Р о з д і л  8. КВАЛІФІКАЦІЯ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ 
 
Загальна характеристика законодавчих змін криміналь-

но-правової норми про незаконне збагачення. Відмінність неза-
конного збагачення від підкупу службової особи та від одер-
жання останньою неправомірної вигоди шляхом вимагання за 
характером суспільної небезпечності.  

Об’єкт злочину. Предмет злочину, його законодавче ви-
значення. Об’єктивна сторона. Види дій та їх характеристика. 
Значення розмірів незаконного збагачення для кваліфікації цьо-
го злочину. Міжнародно-правові приписи щодо відповідальності 
за незаконне збагачення та їх кримінально-правове значення. 
Актуальність питання про дотримання Конституції України при 
визначенні змісту кримінально-правової норми про незаконне 
збагачення. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. 
Суб’єкт злочину. Законодавче визначення осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 
Проблема забезпечення дотримання принципу верховенства 
права при визначенні змісту кримінально-правової норми про 
незаконне збагачення та її практичному застосуванні, шляхи її 
вирішення. 

Кваліфікуючі ознаки. Поняття службових осіб, які зай- 
мають відповідальне або особливо відповідальне становище. 
Співвідношення цього злочину з прийняттям пропозиції, обіцян- 
ки або одержанням неправомірної вигоди службовою особою, а 
також із зловживанням владою або службовим становищем. 

 
Р о з д і л  9. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ВПЛИВОМ 

 
Загальна характеристика законодавчих змін КК щодо 

зловживання впливом. 
Особливості конструкції статті КК, що передбачає від-

повідальність за зловживання впливом. Склади злочинів. Особ-
ливості характеру суспільної небезпечності цього злочину.  

Характеристика основних складів злочинів. Об’єкт і 
предмет злочину. Поняття неправомірної вигоди. Об’єктивна 
сторона. Види дій та їх характеристика. Законодавчі визначення 
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пропозиції і обіцянки неправомірної вигоди. Співвідношення 
цих понять з наданням неправомірної вигоди, а прийняття про-
позиції і обіцянки – з одержанням такої вигоди. Відмінність 
пропозиції та обіцянки неправомірної вигоди від пропозиції та 
обіцянки здійснити вплив за надання такої вигоди. Поняття осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави, та його значен-
ня для кваліфікації цього злочину. Момент закінчення злочину. 
Суб’єктивна сторона. Мотив і мета вчинення злочину. Суб’єкт 
злочину. Проблема визначення суб’єкта прийняття пропозиції, 
обіцянки та одержання неправомірної вигоди, а також пропози-
ції та обіцянки здійснити вплив за надання такої вигоди. Міжна-
родно-правові приписи щодо відповідальності за зловживання 
впливом та їх кримінально-правове значення.  

Кваліфікуюча ознака. Проблема визначення змісту вима-
гання неправомірної вигоди у складі зловживання впливом. 

Співвідношення зловживання впливом з підкупом служ-
бової особи або особи, яка надає публічні послуги, або праців-
ника підприємства, установи чи організації, а також з одержан-
ням такими особами неправомірної вигоди шляхом вимагання. 
Відмежування зловживання впливом від незаконного збагачен-
ня. Кваліфікація зловживання впливом за сукупністю з іншими 
злочинами. 

 
Р о з д і л  10. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРОТИПРАВНОГО ВПЛИВУ  
НА РЕЗУЛЬТАТИ ОФІЦІЙНИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ 

 
Загальна характеристика законодавчих змін КК щодо 

протиправного впливу на результати офіційних спортивних зма-
гань. Суспільна небезпечність такого впливу. 

Особливості конструкції статті КК, яка передбачає від-
повідальність за протиправний вплив на результати офіційних 
спортивних змагань. Склади злочинів.  

Характеристика злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369-3 
КК. Об’єкт і предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види дій та 
їх характеристика. Поняття офіційних спортивних змагань. Спо-
соби впливу на результати офіційних спортивних змагань та їх 
кримінально-правове значення. Кваліфікація одержання особою 
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неправомірної вигоди внаслідок зазначеного впливу. Конструк-
ція об’єктивної сторони злочину. Момент закінчення злочину. 
Суб’єктивна сторона. Мета вчинення дій та її значення для ква-
ліфікації злочину. Суб’єкт злочину. Значення для вирішення пи-
тання про суб’єкта злочину положень Закону України “Про за-
побігання впливу на результати офіційних спортивних змагань 
корупційних правопорушень” від 3 листоп. 2015 р. № 743-VIII 
та Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними 
змаганнями 2014 р., ратифікованої Верховною Радою України 
16 листоп. 2016 р. 

Кваліфікуючі ознаки. Кваліфікація вчинення злочину 
повторно. Залежність кваліфікації злочину від віку учасників 
офіційних спортивних змагань. 

Характеристика злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-3 
КК. Об’єкт злочину. Предмет злочину. Поняття неправомірної 
вигоди, законодавче визначення її розмірів та значення останніх 
для кваліфікації цього злочину. Об’єктивна сторона. Конструк-
ція об’єктивної сторони злочину. Момент закінчення злочину. 
Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Значення для вирішення 
питання про суб’єкта злочину положень Закону України “Про 
запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань 
корупційних правопорушень” та Конвенції Ради Європи проти 
маніпулювання спортивними змаганнями 2014 р. 

Відмежування протиправного впливу на результати офі-
ційних спортивних змагань від інших злочинів, пов’язаних з 
одержанням неправомірної вигоди, та від суміжних адміністра-
тивних правопорушень. Кваліфікація зазначених злочинів за 
сукупністю з іншими злочинами. 

 
Р о з д і л 11. КВАЛІФІКАЦІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ)  

ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 
 
Загальна характеристика змін КК щодо легалізації (від-

мивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Суспільна 
небезпечність таких злочинів та їх зв’язок з корупційними зло-
чинами. Міжнародні договори України про боротьбу з легаліза-
цією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. 
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Об’єкт злочину. Предмет злочину, його ознаки. Законо-
давче визначення діяння, яке передувало легалізації (відмиван-
ню) доходів і внаслідок вчинення якого одержаний предмет 
злочину. Місце вчинення такого діяння і його значення для ква-
ліфікації злочину. Об’єктивна сторона. Характеристика злочин-
них дій. Конструкція складу злочину. Момент закінчення зло-
чину. Суб’єктивна сторона. Мета вчинення злочину та її зна-
чення для його кваліфікації. Суб’єкт злочину. Залежність вирі-
шення питання про суб’єкта злочину від форм його вчинення та 
від того, чи вчинювала особа діяння, що передувало легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, (предика-
тне діяння). 

Кваліфікуючі ознаки. Вчинення злочину повторно, його 
співвідношення з сукупністю злочинів. Кваліфікації вчинення 
злочину за попередньою змовою групою осіб або організованою 
групою. Диференціація кримінальної відповідальності залежно 
від розмірів предмета злочину. Законодавче визначення велико-
го та особливо великого розмірів та їх практичне встановлення. 

Співвідношення легалізації (відмивання) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, з іншими злочинами: а) придбання, 
отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним 
шляхом; б) використання коштів, здобутих від незаконного обі-
гу наркотичних засобі, психотропних речовин, їх аналогів, пре-
курсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи 
сильнодіючих лікарських засобів. Кваліфікація зазначеного зло-
чину за сукупністю з іншими злочинами. 
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Постанови ПВСУ, огляди та узагальнення судової практики, 
матеріали судової практики за окремими провадженнями 

 
Судова практика розгляду кримінальних справ про слу-

жбові злочини з ознаками корупційних діянь (ст. 364, 365 та 
368 Кримінального кодексу України), а також справ про адміні-
стративну відповідальність за порушення вимог Закону від  
5 жовт. 1995 р. “Про боротьбу з корупцією” // Вісн. Верхов. Су-
ду України. – 2009. – № 6. – С. 17–23; № 7. – С. 24–33. 

Практика розгляду кримінальних справ про злочини, 
склад яких передбачено ст. 366 Кримінального кодексу України 
(службове підроблення) // Там же. – 2010. – № 1. – С. 31–43. 

Практика розгляду кримінальних справ про злочини, 
склад яких передбачено ст. 368 Кримінального кодексу України 
(одержання хабара) // Там же. – 2010. – № 9. – С. 18–26. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 
квіт. 2002 р. № 5 “Про судову практику у справах про хабарни-
цтво” // Там же. – 2002. – № 3. – Вкладка. – С. 9–16. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 
груд. 2003 р. № 16 “Про судову практику у справах про пере-
вищення влади або службових повноважень” // Там же. – 2004. – 
№ 2. – С. 7–9. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від  
15 квіт. 2005 р. № 5 “Про практику застосування судами зако-
нодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (від-
мивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” // Там же. – 
2005. – № 5. – С. 9. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від  
6 листоп. 2009 р. № 10 “Про судову практику у справах про зло-
чини проти власності” // Там же. – 2009. – № 12. – С. 9–16. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 черв. 
2010 р. № 7 “Про практику застосування судами кримінального 
законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та 
їх правові наслідки” // Там же. – 2010. – № 7. – С. 6–10.  

Практика судів України з кримінальних справ (2009–
2011), вид. 2-ге, доповн. / Уклад. В. І. Тютюгін; за заг. ред.  
В. Я. Тація. – Харків: Одіссей, 2012. – 504 с. 
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192 с.  
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