
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ГУЗОВАТИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

УДК 343.352

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ
ЗБАГАЧЕННЯ (ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Дніпро – 2016



Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Дніпропетровському державному університеті
внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент
ТИТАРЕНКО Олексій Олексійович,
Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ, начальник відділу
організації наукової роботи.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
МИСЛИВИЙ Володимир Андрійович
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»,
професор кафедри публічного права
кандидат юридичних наук
ПОЛІТОВА Анна Сергіївна,
Донецький юридичний інститут
МВС України (м. Кривий Ріг),
доцент кафедри кримінально-правових
дисциплін та судових експертиз.

Захист відбудеться 23 грудня 2016 р. о 09.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 08.727.04 Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ за адресою: 49005, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 26.

З дисертацією можна ознайомитись у загальній бібліотеці
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 26).

Автореферат розіслано 22 листопада 2016 р.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А.М. Кучук



1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сьогодні корупція продовжує становити суттєву
загрозу будь-яким демократичним перетворюванням не лише в Україні, а й у будь-
якій іншій державі. Останнім часом нашою країною зроблено рішучі (революційні)
кроки  у напрямку протидії корупції взагалі та корупційним злочинам, зокрема.
Одним із них стало посилення кримінальної відповідальності за ці злочини та
запровадження з 2011 року у Кримінальному кодексі України (далі – КК)
відповідальності за незаконне збагачення (ст. 368-2 КК).

Так, запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення
(ст. 368-2 КК), є реалізацією статті 20 Конвенції ООН проти корупції від
31.10.2003 р., яка пропонує визнати незаконне збагачення як кримінально каране
діяння, якщо воно скоюється умисно, тобто значне збільшення активів
державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи, і походження
такого збільшення вона не може раціонально обґрунтувати.

Зважаючи на те що незаконне збагачення, з урахуванням тенденційних змін,
було передбачено в КК нещодавно, у теорії кримінального права і в судово-
слідчій практиці ще бракує наукових розробок та практичних напрацювань з
цього питання, що ускладнює правильне визначення суспільної небезпечності
такого діяння. Після появи даної норми у національному кримінальному
законодавстві серед науковців і практичних працівників у зв’язку із її
застосуванням виникає чимало питань, які мають дискусійний характер. Це
пов’язано зі специфікою предмета злочину, конструкцією  об’єктивної сторони,
кола його суб’єктів тощо. Наведене й детермінує необхідність здійснення його
комплексного наукового дослідження з метою вдосконалення кримінального
законодавства щодо відповідальності за незаконне збагачення, а також
удосконалення правозастосовної практики. У зв’язку з цим автором
підтримується позиція необхідності криміналізації незаконного збагачення.

У кримінально-правовій науці питання кримінально-правової боротьби зі
злочинами у сфері службової діяльності та професійної діяльності з наданням
публічних послуг досліджували такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як
П.П. Андрушко, О.Ф. Бантишев, Д.В. Бараненко, Л.П. Брич, О.Ю. Бусол,
Б.В. Волженкін, А.В. Галахова, Б.В. Здравомислов, Г.М. Зеленов, І.Ю. Зеника,
В.П. Коваленко, М.Д. Лисов, Р.Л. Максимович, В.І. Осадчий, А.В. Савченко,
О.Б. Сахаров, О.Я. Свєтлов, І.В. Терентьєв, М.І. Хавронюк, В.Г. Хашев,
Ф.В. Шиманський та ін. Проблеми боротьби із незаконним збагаченням були
об’єктом уваги таких вітчизняних учених, як С.В. Гізімчука, О.П. Денеги,
О.О. Дудорова, В.М. Киричко, Н.М. Кісіль, М.В. Кочерова, В.Н. Кубальського,
В.А. Мисливого, Д.Г. Михайленка, М.І. Мельника, В.О. Навроцького,
А.С. Політової, Т.І. Слуцької, Є.Л. Стрельцова, О.О. Титаренка, В.І. Тютюгіна,
М.І. Хавронюка, О.В. Шемякіна, Д.Л. Яковлєва тощо, а також зарубіжних
дослідників: О.І. Алексєєва, Г.І. Богуша, В.М. Боркова, О.М. Ведєрнікової,
Г.М. Горшенкова, А.І. Долгової, В.Д. Зорькіна, В.В. Лунєєва,
Ю.П. Синельщикова, І.Л. Марогулової, І.В. Стороженка, А.В. Шнітенкова та ін.
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Однак, незважаючи на значну увагу, що приділяється даній проблематиці,
залишається чимало питань щодо відповідності розглядуваної норми
конституційним та основоположним принципам національної правової системи,
кримінально-правової характеристики розглядуваного злочину, встановлення
складу незаконного збагачення у світлі положень Конституції, способу вчинення
незаконного збагачення, диференціації кримінальної відповідальності,
покарання за незаконне збагачення, шляхів удосконалення кримінально-
правової норми. Крім того, беручи до уваги той факт, що зміст ст. 368-2 КК у
2015 р. суттєво змінився від її попередньої редакції, а також відсутність
порівняльно-правових досліджень кримінально-правової протидії незаконному
збагаченню, єдності слідчо-судової практики щодо кваліфікації  фактів учинення
даного злочину, наявна динамічність змін антикорупційного законодавства
також свідчить про складність та багатогранність даної проблематики і
значущість вирішення окреслених питань для теорії кримінального права та
правозастосовної практики. Вищевикладене зумовило вибір теми дисертаційної
роботи і визначило її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію
виконано відповідно до положень Державної програми щодо реалізації засад
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на
2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.2015 № 265, Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики
правопорушень на період до 2015 р., схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 30.11.2011 № 1209-р., Пріоритетних напрямів розвитку правової
науки на 2016-2020 роки (в частині фундаментальних та прикладних проблем
наукового забезпечення боротьби зі злочинністю в Україні), визначених
Стратегією розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук
України на 2016-2020 роки, наказу МВС України «Про затвердження Переліку
пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх
справ України на період 2015-2019 років» від 16.03.2015 р. № 275, а також в
межах загальноуніверситетської теми наукових досліджень «Теорія і практика
застосування кримінально-правових і кримінально-процесуальних норм,
кримінологічних, криміналістичних заходів протидії злочинності в Україні
органами внутрішніх справ» (номер державної реєстрації 0112U003551),
затвердженої 28.05.2012 р.

Тему дисертації затверджено Вченою радою Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ 28 березня 2012 р. (протокол № 7).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є комплексна наукова
розробка проблем кримінально-правової протидії незаконному збагаченню в
сучасних умовах з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду і
формулювання на цій основі науково обґрунтованих рекомендацій щодо
вдосконалення положень чинного кримінального законодавства для ефективного
впливу на цей злочин. Для досягнення поставленої мети було визначено такі
основні задачі:

– з’ясувати сучасний стан проблеми встановлення кримінальної
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відповідальності за незаконне збагачення;
– розкрити підстави та принципи криміналізації при запроваджені

кримінальної відповідальності за незаконне збагачення у чинному
кримінальному законодавстві України;

– вивчити зарубіжний досвід кримінально-правової протидії незаконному
збагаченню;

– обґрунтувати сутність об’єктивних ознак незаконного збагачення;
– розкрити суб’єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 368-2 КК;
– визначити критерії відмежування незаконного збагачення від суміжних

складів злочину;
– розкрити проблемні питання встановлення покарання за незаконне

збагачення в чинному кримінальному законодавстві;
– розробити пропозиції для вдосконалення кримінально-правової норми,

якою передбачено відповідальність за незаконне збагачення, а також
рекомендації щодо практичного застосування ст. 368-2 КК.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з
кримінально-правовою протидією корупційним злочинам, які вчинюються
службовими особами.

Предмет дослідження – кримінальна відповідальність за незаконне
збагачення (порівняльне дослідження).

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становить комплекс
загальнонаукових та спеціальних методів наукового дослідження, зокрема:
діалектичний метод наукового пізнання використовувався для дослідження
підстав криміналізації незаконно збагачення, визначення змісту ознак складу
злочину, передбаченого ст. 368-2 КК у сукупності з іншими складами злочинів у
сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням
публічних послуг (підрозділи 1.2, 3.1, розділ 2); системно-структурний метод
– для дослідження об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони
злочину як взаємопов’язаних елементів складу незаконного збагачення
(підрозділ 1.2, розділ 2); формально-логічний – для встановлення змісту
кримінально-правових понять, які характеризують кримінальну відповідальність
за незаконне збагачення, обґрунтування положень та пропозицій, висловлених у
роботі, тлумачення окремих понять і термінів (всі розділи); порівняльно-
правовий – для порівняння норм чинного законодавства зарубіжних країн та
пошуку можливих шляхів використання їх позитивного досвіду в удосконаленні
КК України (підрозділи 1.4, 3.1); техніко-юридичний – для аналізу законодавчих
актів, проектів нормативно-правових актів, з’ясування недоліків, а також
формулювання пропозицій щодо вдосконалення положень відповідних норм
(підрозділи 1.3 та 3.1-3.2, розділ 2); історичний – для дослідження витоків
запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в Україні
(підрозділ 1.1); соціологічний метод – для проведення опитування працівників
слідства органів внутрішніх справ, прокуратури та суду, вибіркового вивчення
кримінальних справ (проваджень) за ст. 368-2 КК (підрозділи 2.2-2.5, 3.1);
статистичний метод – для опрацювання офіційної статистики Генеральної
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прокуратури України, МВС України, ДСА України.
Науково-теоретичним підґрунтям дисертації є дослідження вітчизняних і

зарубіжних вчених, присвячені розглядуваній тематиці.
Правову основу дослідження становлять міжнародні правові акти,

Конституція України, КК України, Кодекс України про адміністративні
правопорушення (далі – КУпАП), Цивільний кодекс України (далі – ЦК України),
Господарський кодекс України (далі – ГК України), Закон України «Про
запобігання корупції», інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини в
сфері протидії незаконному збагаченню. Також у роботі використано положення
кримінального законодавства понад 40 зарубіжних країн.

Емпіричну базу дослідження становлять результати вивчення і використання
різноманітних джерел: статистичної звітності та аналітичних матеріалів
Генеральної прокуратури України,  МВС України, ДСА України (за 2011-2015 рр. і
січень-липень 2016 р.), вироків і матеріалів 58 кримінальних проваджень (справ) за
ст. 368-2 КК, розслідуваних органами досудового розслідування  і розглянутих
судами упродовж 2012-2015 рр. та з 6 міс. 2016 р.; опитувань  224 респондентів,
серед яких: 74 слідчих органів національної поліції (ОВС), 97 працівників органів
прокуратури, 53 судді першої та апеляційних інстанцій Львівської, Київської,
Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Кіровоградської областей.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація
є першим в Україні комплексним порівняльним дослідженням, у якому на
монографічному рівні вирішено сукупність проблем, пов’язаних із
запровадженням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. У
результаті проведеного дослідження сформульовано нові теоретичні положення,
основними з яких  є такі:

уперше:
– обґрунтовано необхідність криміналізації діянь, зазначених у ст. 368-2

КК, вчинених, окрім особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, також і такою особою протягом року після
звільнення або іншим чином припинення її діяльності, пов’язаної з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування. У зв’язку з цим до ч. 1 ст. 368-2
КК запропоновано внести відповідні зміни;

– доведено позицію щодо доцільності включення до диспозиції ст. 368-2
КК як форму прояву незаконного збагачення, окрім «набуття у власність активів у
значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами»,
також і «набуття цих активів у володіння чи користування у значному розмірі,
законність підстав набуття яких не підтверджено доказами»;

– аргументовано необхідність встановлення обмежень після припинення
діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування,
щодо осіб, зазначених не тільки у пункті 1, а і 2 частини першої статті 3 Закону
України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

– визначено необхідність обрання таких інструментів кримінально-
правового захисту правопорядку у сфері службової діяльності та професійної
діяльності з надання публічних послуг, які полягають у розширенні кола суб’єктів



5

відповідальності за ст. 366-1 КК «Декларування недостовірної інформації», серед
яких мають бути особи, зазначені не тільки у пункті 1, підпункті "а" пункту 2
частини першої статті 3 Закону, а й підпункті "б" пункту 2 частини першої статті 3
цього Закону;

– доведено необхідність перегляду санкцій кримінально-правової норми,
якою встановлено відповідальність за незаконне збагачення, у бік розширення
альтернативності видів покарань за ч. 1 ст. 368-2 КК в частині запровадження
штрафу;

– запропоновано усунути прогалини у кримінально-правовій охороні
суспільних відноси у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг, шляхом додаткової криміналізації
незаконного збагачення службової особи юридичної особи приватного права
незалежно від організаційно-правової форми (запропонована стаття 368-5 КК), а
також особи, яка надає публічні послуги (запропонована стаття 368-6 КК).

удосконалено:
– положення про необхідність диференціювати кримінальну

відповідальність за незаконне збагачення не тільки з врахуванням службового
становища суб’єкта злочину, а й з урахуванням розміру набутих активів у
значному, великому та особливо великому розмірах. Запропоновано визначити,
що активи: у значному розмірі – це грошові кошти або інше майно, а також
доходи від них, якщо їхній розмір (вартість) перевищує сто неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян; у великому розмірі (кваліфікуюча ознака) – двісті
неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян; в особливо великому розмірі
(особливо кваліфікуюча ознака) – п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;

– положення про те, що на ефективність притягнення винних осіб до
кримінальної відповідальності за незаконне збагачення впливатимуть наявні
факти вчинення такими особами діянь, пов’язаних з поданням завідомо
недостовірних відомостей у декларації, що підпадають під адміністративну (ст.
172-6 КУпАП) або кримінальну (ст. 366-1 КК) відповідальності;

– положення, спрямовані на вдосконалення чинного антикорупційного
законодавства, а також відповідні зміни та доповнення до Кримінального
кодексу України.

дістали подальшого розвитку:
– позитивний досвід зарубіжних країни щодо кримінально-правової

протидії незаконному збагаченню в частині диференціації кримінальної
відповідальності та покарання;

– питання співвідношення термінологічного апарату щодо визначення
суб’єкта злочину за ст. 368-2 КК. Аргументовано, що термін “посадова особа” і
“представник влади” є значно вужчими за термін “службова особа” і “особа,
уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”,
оскільки до останніх належить ширше коло працівників. У свою чергу, термін
“особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування” є вужчим за термін “службова особа”, оскільки останнє
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охоплює також посадових осіб іноземних держав, чого не стосується осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

– положення щодо конкретизації змісту поняття «набуття у власність
активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено
доказами» як форми прояву незаконного збагачення. Обґрунтовано, що набуття
у власність активів, як форма прояву незаконного збагачення, може бути як
дією, так і результатом цієї дії. В останньому випадку набуті у власність активи
можуть бути наслідком іншої протиправної діяльності суб’єкта злочину, і не
пов’язані з наданням цих активів будь-якою особою. При цьому не має значення,
були набуті у власність активи одноразово чи накопичені, що підпадає під
критерій значного розміру активів;

– обґрунтування, що головною умовою об’єктивної сторони незаконного
збагачення є те, що набуття особою, уповноваженою на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі,
законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача
нею таких активів будь-якій іншій особі, не обумовлене виконанням чи
невиконанням в інтересах того, хто дає такі активи, чи в інтересах третьої особи
будь-якої дії з використанням наданої службовій особі влади чи службового
становища. Дана обставина є основним критерієм відмежування незаконного
збагачення (ст. 368-2 КК) від прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК). Таке набуття у власність
активів чи їх передача при незаконному збагаченні обумовлюється лише
службовим становищем особи тільки тому, що вона має статус державної,
публічної, службової особи і наділена службовими повноваженнями, за будь-
яких умов, приводів, обставин, причин не має права набувати у власність активи
без законних на те підстав;

– критерії відмежування незаконного збагачення від суміжних складів
злочину, зокрема від ст. ст. 209, 354, 366-1, 368 КК, а також від адміністративного
правопорушення, передбаченого ст. 172-5 КУпАП «Порушення встановлених
законом обмежень щодо одержання подарунків».

Практичне значення одержаних результатів, полягає в тому, що
сформовані в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані:

– у правотворчості – при уточненні положень окремих нормативно-
правових актів в частині перегляду та вдосконалення окремих положень чинного
КК України, КУпАП та Закону України «Про запобігання корупції», з метою
удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за незаконне
збагачення;

– у правозастосуванні – при вдосконаленні практики застосування судами та
органами досудового розслідування норми, якою передбачена кримінальна
відповідальність за незаконне збагачення, а також під час узагальнення судової
практики розгляду кримінальних проваджень за корупційні злочини;

– у науково-дослідній діяльності – як основу для подальшої розробки цілісної
системи кримінально-правової протидії корупційним злочинам з використанням
позитивного досвіду інших країн та для подальшого вивчення теоретичних і



7

практичних проблем кваліфікації незаконного збагачення (акт впровадження у
наукову діяльність ДДУВС від 02.06.2016);

– у навчально-методичній роботі – при написанні підручників, навчально-
методичних посібників з курсу кримінального права України, в процесі підготовки
і проведенні лекцій, семінарських і практичних занять, а також під час вивчення
навчальних дисциплін «Кваліфікація злочинів», «Актуальні проблеми
кримінального права» (акт впровадження у навчальний процес ДДУВС від
30.05.2016).

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації,
теоретичні та практичні висновки і рекомендації оприлюднено у доповідях і
повідомленнях на Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і
практика сучасного права: перспективи та сьогодення» (м. Запоріжжя, 2012 р.),
Всеукраїнському науково-практичному семінарі: застосування кримінального
законодавства органами внутрішніх справ: проблеми теорії і практики
(м. Дніпропетровськ, 2012 р.). Міжнародній науково-практичній конференції
«Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові,
кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми» (м. Ірпінь, 2012 р.),
Науково-практичному семінарі «Теорія та практика застосування нового
антикорупційного законодавства України» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.),
ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні сучасні проблеми
кримінального права та кримінології у світі реформування кримінальної
юстиції» (м. Харків, 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки» (м.
Дніпропетровськ, 2013 р.), науково-практичному семінарі «Актуальні питання
протидії корупції в сучасних умовах» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.),
Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання виявлення,
досудового розслідування та запобігання корупційним правопорушенням»
(м. Дніпропетровськ, 2015 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі
конституційної реформи» (м. Дніпро, 2016 р.).

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 14-и наукових працях,
з яких: 4 статті, опубліковані у наукових виданнях України, визнаних фаховими з
юридичних наук; 1 стаття, опублікована у науковому виданні іноземної держави;
9-и тезах наукових доповідей.

Структура дисертації. Робота складається з переліку умовних скорочень,
вступу, трьох розділів, що включають десять підрозділів, висновків, списку
використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 273 сторінки, з
них обсяг основного тексту – 199 сторінок. Список використаних джерел налічує
311 найменувань на 40 сторінках, додатки викладено на – 33 сторінках.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність обраної теми, характеризується
стан її наукового опрацювання, визначається її зв’язок з планами та темами
наукових досліджень, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи
дослідження, розкривається наукова новизна отриманих результатів, їх теоретична
та практична значущість, зазначається рівень апробації, структура й обсяг роботи.

Розділ 1 «Соціально-правова обумовленість кримінальної
відповідальності за незаконне збагачення» складається з трьох підрозділів. У
підрозділі 1.1 «Сучасний стан проблеми  встановлення кримінальної
відповідальності за незаконне збагачення» здобувач, досліджуючи проблеми на
шляху встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення,
робить висновок, що такими проблемами є: суперечність незаконного збагачення
презумпції невинуватості як основоположному принципу, яке полягає у тому, що
обов’язковість доказування вини обвинуваченого покладається на сторону
обвинувачення; особа не повинна доводити свою невинуватість у законності
набуття активів; обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях щодо
корупційного походження активів, а будь-який не усунений сумнів у винуватості
тлумачиться на користь обвинуваченого; обвинувачений має право на мовчання;
діяння при незаконному збагачення презюмується (презюмується корупційний
характер набутого майна), а це суперечить положенню класичного кримінального
права про відповідальність особи за свої винні діяння, тим паче, що таке майно
може бути результатом злочинної діяльності особи, не пов'язаної з корупцією (з
використанням службового становища).

У підрозділі 1.2 «Підстави та принципи криміналізації незаконного
збагачення у чинному кримінальному законодавстві України» здобувач
розкриває, що підставами криміналізації незаконного збагачення в чинному
кримінальному законі є: 1) суспільна небезпечність незаконного збагачення, яка
проявляється в заподіянні чи блокуванні нормальної діяльності державного
апарату, апарату органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян,
окремої організації місцевого самоврядування, установи, підприємства, зміст
якої визначається національним законодавством, а також заподіяння шкоди
авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій тощо; 2) соціальна,
політична, правова необхідність у кримінально-правовій охороні суспільних
відносин у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з
наданням публічних послуг, зокрема таких, як зміна правлячої верхівки влади,
прийняття низки антикорупційних законодавчих актів, ратифікація Конвенції
ООН проти корупції; 3) соціально-психологічна, соціально-економічна підстави.
Таким чином, вищезазначені підстави криміналізації суспільно небезпечних
діянь повністю відтворено законодавцем при запровадженні кримінальної
відповідальності за незаконне збагачення.

Крім того, необхідно, щоб запровадження нової норми, якою
криміналізується діяння, здійснювалося з дотриманням принципів
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криміналізації, які розроблені кримінально-правовою теорією. Так, незаконне
збагачення в чинній редакції відповідає таким принципам криміналізації
суспільно небезпечних діянь, як принципам домірності позитивних і негативних
наслідків криміналізації, безпрогалинності та ненадмірності заборони,
принципам конституційної адекватності та міжнародно-правової необхідності й
допустимості криміналізації, а також частково системно-правовим принципам.

Підрозділі 1.3 «Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в
деяких зарубіжних країнах» стосується вивчення законодавчих актів економічно
розвинутих країн в частині кримінально-правової протидії незаконному
збагаченню. Аналіз кримінального законодавства зарубіжних країн надав
підстави з’ясувати, яким чином законодавець цих країн імплементував
положення ст. 20 «Незаконне збагачення» Конвенції ООН проти корупції у своє
внутрішнє законодавство.

Встановлено, що більшість європейських країн, так само як і США, які
приєдналися до Конвенції ООН проти корупції у напрямку реалізації положень
щодо запобігання незаконному збагаченню, не встановили окремої кримінальної
відповідальності за неї, на відміну від України. Здебільшого це обґрунтовується
посиланням на порушення даної норми (у разі запровадження) конституційним
принципам, зокрема принципу презумпції невинуватості, а також посиланням на
те, що національне законодавство таких країн цілком містить превентивні
заходи у боротьбі з корупцією, у тому числі з незаконним збагаченням.

Протилежною є ситуація в азіатських країнах, більшість із яких, які
приєдналися Конвенції ООН проти корупції, у внутрішньому законодавстві
передбачили окрему кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, чого
не можна сказати про країни пострадянського простору.

Звернено увагу на позитивний досвід більшості країн Південної Америки, які
встановили кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Особливістю ж
відповідальності за незаконне збагачення у цих країнах є те, що: а) дія даної норми
поширюється не тільки на державних службовців, а й на будь-яких інших фізичних
осіб; б) суб’єктом відповідальності є державний службовець, який незаконно
збагатився як під час виконання ним своїх посадових обов’язків, так і протягом
певного часу після припинення ним державної служби.

Розділ 2 «Кримінально-правова характеристика незаконного
збагачення» складається з п’яти підрозділів.

У підрозділі 2.1 «Об’єкт незаконного збагачення» наведено основні
концепції розуміння об’єкта злочину у доктрині вітчизняного кримінального
права. При цьому наведено додаткові аргументи на підтримку концепції, що
об’єктом злочину є суспільні відносини. Досліджено об’єкт злочину,
передбаченого ст. 368-2 КК, у рамках чотирьохступеневої класифікації за
вертикаллю (загальний, родовий, видовий, безпосередній). Аналізуючи позиції,
які висловлюються в науці кримінального права щодо об’єкта розглядуваного
злочину, наводяться аргументи на підтримку позицій тих вітчизняних учених,
які вважають, що: родовим об’єктом незаконного збагачення є суспільні
відносини, які виникають у зв’язку зі здійсненням особою, уповноваженою на
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виконання функцій держави і місцевого самоврядування, та особою, яка надає
публічні послуги, професійної діяльності відповідно до нормативно-правових
актів, що становить правильну роботу органів державної влади чи місцевого
самоврядування, підприємств, установ чи організацій незалежно від
організаційно-правової форми та осіб, які здійснюють професійну діяльність,
пов’язану з наданням публічних послуг; видовим об’єктом цього злочину є
суспільні відносини, які виникають у зв’язку зі здійсненням особою,
уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
діяльності відповідно до нормативно-правових актів, що становить правильну
роботу державного апарату й апарату органів місцевого самоврядування,
державних чи комунальних підприємств, установ чи організацій; основним
безпосереднім об’єктом є суспільні відносини, що виникають у зв’язку та під час
здійснення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, правомірної (законної) діяльності, тобто в межах і
відповідно до нормативно-правових актів. Розкривається зміст додаткового
обов’язкового та додаткового факультативного безпосереднього об’єкта
незаконного збагачення. При цьому доводиться, що останні мають більше
спільних ознак з додатковим обов’язковим та додатковим факультативним
безпосереднім об’єктом злочинів, передбачених ст.ст. 364, 368 КК.

Автором на підставі вивчення предмета незаконного збагачення (активи у
значному розмірі) та аналізу нормативно-правових актів надано характеристику
складових цих активів.

Встановлено, що в законодавстві зарубіжних країн предмет злочину
незаконного збагачення, як і в Україні, також має майновий характер, проте
антикорупційне законодавство цих країн не містить єдиного підходу до
визначення предмета незаконного збагачення (наприклад, винагорода або якась
інша вигода є предметом незаконного збагачення за КК Данії (ст. 144), майно –
за КК Бельгії, КНР, Республіки Філіппіни, Індії, доходи – за ірландським
антикорупційним законодавством, витрати державного службовця – за КК КНР,
Спеціального адміністративного району Гонконг КНР, Королівства Бутан,
активи – за КК Спеціального Адміністративного району Макао КНР).

У підрозділі 2.2 «Об’єктивна сторона незаконного збагачення» здійснено
кримінально-правове дослідження ознак об’єктивної сторони незаконного
збагачення. Встановлено, що з урахуванням чинної конструкції об’єктивної сторони
склади злочину, передбаченого ст. 368-2 КК, є формальними. Об’єктивна сторона
цього злочину полягає у вчиненні двох альтернативних діях: 1) набутті особою,
уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у
власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не
підтверджено доказами; 2) передачі нею таких активів будь-якій іншій особі.

Зазначено, що набуття у власність активів, як форма прояву незаконного
збагачення, може бути як дією, так і результатом цієї дії. В останньому випадку
набуті у власність активи можуть бути наслідком іншої злочинної діяльності
суб’єкта злочину, і не пов’язані з наданням цих активів будь-якою особою. При
цьому не має значення, були набуті у власність активи одноразово чи



11

накопичені, що підпадає під критерій значного розміру активів.
Щодо другої альтернативної форми незаконного збагачення, то автором

встановлено, що за весь час існування цієї норми жодного кримінального
провадження не було зареєстровано. Зазначено, що використане законодавцем при
посиланні на другу (альтернативну) форму незаконного збагачення формулювання
«передача нею» свідчить про необхідність доведення спершу факту набуття особою,
уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у
власність активів та подальшого надання їх будь-якій іншій особі.

На підставі позитивного досвіду зарубіжних країн (наприклад, Спеціального
Адміністративного району Макао КНР, Бангладеш, Індії) обґрунтовується
позиція щодо доцільності включення до диспозиції ст. 368-2 КК як форми
прояву незаконного збагачення, окрім «набуття у власність активів у значному
розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами», також
«набуття цих активів у володіння чи користування у значному розмірі,
законність підстав набуття яких не підтверджено доказами».

У підрозділі 2.3 «Суб’єкт незаконного збагачення» при розгляді поняття суб’єкта
незаконного збагачення встановлено, що суб’єктом даного злочину, відповідно до ч.
ч. 3, 4 ст. 18 КК може бути лише спеціальний суб’єкт злочину – особа, уповноважена
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 368-2 КК), та
службова особа (ч. ч. 2, 3 ст. 368-2 КК). Перелік осіб, які завдяки своєму статусу,
повноваженням та іншим особливостям можуть виступати суб’єктом злочину
незаконного збагачення, міститься в п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції»
(щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування) та в ч. 4 ст. 18 КК, примітці до ст. 364 КК (щодо службових осіб).

У роботі підкреслюється позиція стосовно того, що для притягнення
державного службовця до відповідальності за незаконне збагачення важливу
роль відіграє час, протягом якого така особа може нести відповідальність за
значне збільшення активів. Як показує практика країн, де запроваджено
кримінальну відповідальність за незаконне збагачення (наприклад, Бруней-
Дарусалам, Аргентина, Колумбія, Панама), дія цієї норми поширюється на
державних службовців протягом виконання ними функцій держав, а також
протягом певного часу після завершення виконання ними функцій держави.

На підставі позитивного досвіду зарубіжних каїн (наприклад, Франції,
Естонії, Перу, Бутану) зроблено висновки щодо необхідності криміналізувати
незаконне збагачення службової особи юридичної особи приватного права,
незалежно від організаційно-правової форми (запропонована ст. 368-5 КК), та
незаконне збагачення особи, яка надає публічні послуги (запропонована ст. 368-
6 КК), а також незаконне збагачення протягом року після звільнення або іншим
чином припинення цими особами такої діяльності.

У підрозділі 2.4 «Суб’єктивна сторона незаконного збагачення» дисертантом
зроблено висновок, що суб’єктивна сторона незаконного збагачення припускає
лише умисну форму вини у виді прямого умислу. Особливістю суб’єктивної
сторони незаконного збагачення (за наявності вчинення виключно при
обов’язковій добровільній участі кількох суб’єктів корупції) є наявність тісного,
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нерозривного зв’язку особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, яка набуває у власність активів, і особи, яка надає ці
активи. Обидві сторони усвідомлюють протиправність своїх дій і роблять все
можливе для реалізації задуманого (надання/набуття у власність активів).
Незаконне збагачення характеризується корисливим мотивом, проте мотивація при
вчиненні даного злочину немає принципового значення, на які цілі мала намір
особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, використати отримані як активи майнову вигоду. Особа ж, яка
надає такі активи особі, уповноваженій на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, переслідує мету віддячити службову особу, обумовлену
почуттям людської вдячності, чемності, гостинності.

Встановлено, що незаконне збагачення вчиняється виключно з корисливих
мотивів і з метою збільшити як свої статки, так і поліпшити матеріальне
становище будь-якої іншої особи у разі передачі активів як предмета злочину цій
особі. Метою аналізованого злочину може бути приховування (наприклад, від
громадськості, представників правоохоронних чи контрольно-наглядових
органів) факту особою, уповноваженою на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, активів.

У підрозділі 2.5 «Відмежування незаконного збагачення від суміжних складів
злочину» автором розкриваються критерії та особливості розмежування
розглядуваного злочину від суміжних злочинів (ст. 209 КК – легалізація
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ч. ч. 3, 4 ст. 354 КК –
підкуп працівника підприємства, установи чи організації, ст. 366-1 КК –
декларування недостовірної інформації, ст. 368 КК – прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), а також від
адміністративного правопорушення за 172-5 КУпАП – порушення встановлених
законом обмежень щодо одержання подарунків.

Зазначено, що при розмежуванні незаконного збагачення від прийняття
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
(ст. 368 КК) доцільно враховувати підхід судової практики, який полягає в тому,
що одержання неправомірної вигоди за ст. 368 КК завжди обумовлено вчиненням
або невчиненням службовою особою, яка одержує неправомірну вигоду для себе
чи третьої особи, в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду чи в інтересах
третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового
становища, тоді як при незаконному збагаченні така обумовленість відсутня.
Критерієм відмежування підкупу працівника підприємства, установи чи
організації (ч. ч. 3, 4 ст. 354 КК) від незаконного збагачення є суб’єкт злочину.
Суб’єктом злочину передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 354 КК є працівник підприємства,
установи чи організації незалежно від форми власності, якому не притаманні
функціональні обов’язки службової особи (виконання владних, організаційно-
розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій).

Відмінності між легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним
шляхом (ст. 209 КК), і незаконним збагаченням полягають в ознаках об'єктивної
та суб'єктивної сторін. У разі вчинення незаконного збагачення воно є
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предикатним діянням відносно легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом. Тому за відповідних умов учинення службовцем діяння, яке
містить ознаки злочину, передбаченого ч. ч. 1 чи 2 ст. 368-2 КК, слід також
кваліфікувати й за ст. 209 КК.

Встановлено, що відмежування незаконного збагачення від декларування
недостовірної інформації (ст. 366-1 КК) полягають у тому, що останній злочин
виступає предикатним відносно незаконного збагачення. Крім того, передумовою
притягнення особи до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення
може бути вчинення нею злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Відмежування незаконного збагачення від порушення встановлених
законом обмежень щодо одержання подарунків (ст. 172-5 КУпАП) полягає
залежно від: а) розміру подарунка; б) того, чи одержується подарунок у зв’язку
із здійсненням особою, уповноваженою на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, діяльності, пов’язаної із виконанням нею функцій
держави або місцевого самоврядування, чи ні; в) кола осіб, від яких одержується
подарунок; г) обставин, які виключають підставу відповідальності; ґ) моменту
закінчення правопорушень.

Розділ 3 «Покарання за незаконне збагачення та вдосконалення
кримінально-правової норми» складається з двох підрозділів.

У підрозділі 3.1 «Покарання за незаконне збагачення» аналізуються види і
розміри покарань, передбачені санкціями частин 1-3 ст. 368-2 КК, а також
окремі тенденції їх призначення судами. Дослідженням редакційних змін
санкцій за ст. 368-2 КК, які відбулися в період з 2011 по 2015 роки, встановлено
про поступову зміну вектору кримінально-правової політику у сфері протидії
корупції у бік посилення відповідальності за корупційні злочини, у тому числі за
незаконне збагачення.

Проведений аналіз судової практики призначення покарання за незаконне
збагачення надав підстави для висновку, що покарання за незаконне збагачення
у тій мірі, в якій передбачено в чинній редакції, не відповідає принципу
системно-правової несуперечності пеналізації суспільно небезпечних діянь (в
частині додаткового покарання у виді конфіскації майна, передбаченого в ч. ч. 1
і 2 ст. 368-2 КК).

З урахуванням позитивного досвіду зарубіжних країн (наприклад, Данії,
Бельгії, Литви, Ірландії, Гонконгу, Мексики) та узагальнених даних вивчених
кримінальних проваджень (справ) обґрунтовується доцільність повернення до
застосування альтернативного покарання за ст. 368-2 КК у виді штрафу, а також
виключення із санкцій за ч. 1 і ч. 2 ст. 368-2 КК такого додаткового покарання,
як конфіскація майна.

У підрозділі 3.2 «Вдосконалення кримінально-правової норми, якою
встановлено відповідальність за незаконне збагачення» дослідником
акцентується увага на тому, що сьогодні Україна на відміну від інших держав
зробила рішучі кроки до запровадження механізму протидії незаконному
збагаченню. Про це, зокрема, свідчить і те, що постійно вдосконалювався підхід
до запровадження кримінальної відповідальності за ст. 368-2 КК, запроваджено



14

відповідальність за ст. 366-1 КК, запроваджено інститут спеціальної конфіскації
та вдосконалюється механізм його застосування (створено Національне
агентство з питань запобігання корупції, а також є підґрунтя для запуску роботи
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; вирішується питання
про доповнення КПК положеннями, які визначатимуть особливості звернення в
дохід держави грошових коштів до вироку суду у кримінальних провадженнях
за корупційними злочинами).

Аргументується необхідність внесення певних змін до чинної редакції
ст. 368-2 КК, зокрема пропонується: а) криміналізувати діяння, зазначені у
ст. 368-2 КК, вчинені, окрім особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, також і такою особою протягом року
після звільнення або іншим чином припинення її діяльності, пов’язаної з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; б) доповнити
диспозицію ст. 368-2 КК такою формою прояву незаконного збагачення, окрім
«набуття у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких
не підтверджено доказами», також «набуття цих активів у володіння чи
користування у значному розмірі, законність підстав набуття яких не
підтверджено доказами»; в) запровадження диференціації кримінальної
відповідальності за незаконне збагачення не тільки з урахуванням службового
становища суб’єкта злочину, а й з урахуванням розміру набутих активів у
значному, великому та особливо великому розмірах; г) передбачити у санкції за
ч. 1 ст. 368-2 КК альтернативного виду покарання у виді штрафу, а також
виключення з ч. 1 і ч. 2 ст. 368-2 КК такого додаткового покарання, як
конфіскація майна, що узгоджуватиметься з положенням ст. 59 КК.

ВИСНОВКИ

У дисертації висвітлено теоретико-практичне вирішення важливого
наукового завдання, що полягає у забезпечені належної кримінально-правової
протидії незаконному збагаченню шляхом вдосконалення редакції чинної ст. 368-2
КК України у системному зв’язку з іншими положеннями кримінального
законодавства, Закону України «Про запобігання корупції», нормами суміжних
галузей права, а також з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду
регламентації кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Дисертантом сформульовано низку положень, висновків, пропозицій і
рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства про кримінальну
відповідальність та практику його застосування, які свідчать про реалізацію
поставленої мети та завдань дослідження. Основними з них є такі:

1. Сучасний стан проблеми встановлення кримінальної відповідальності за
незаконне збагачення здебільшого пов’язаний з пошуком науковцями та
законодавцем оптимальної моделі норми, практичне застосування якої
ефективно б вплинуло на протидію незаконному збагаченню суб’єктами
корупції та не суперечило презумпції невинуватості як основоположному
принципу національної правової системи. На підставі аналізу існуючих



15

законопроектів у Верховній Раді України з питань запровадження  кримінальної
відповідальності за незаконне збагачення вказується про прагнення України
наблизитись до вимог і стандартів європейського співтовариства у сфері
протидії корупції, а наявність шести редакційних змін ст. 368-2 КК свідчить про
пошук законодавця дієвої конструкції цієї норми.

2. У роботі розкрито, що підставами криміналізації незаконного
збагачення в чинному кримінальному законі є: 1) суспільна небезпечність
незаконного збагачення; 2) соціальна, політична, правова необхідність у
кримінально-правовій охороні суспільних відносин у сфері службової та
професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 3) соціально-
психологічна та соціально-економічна підстави. Незаконне збагачення в чинній
редакції здебільшого відповідає основоположним принципам криміналізації
суспільно небезпечних діянь. Водночас доведено тезу про суперечність норми
про незаконне збагачення в чинній редакції принципам системно-правової
несуперечливості (в частині розміру предмета злочину) та системно-правової
несуперечності пеналізації суспільно небезпечних діянь (у частині додаткового
покарання у виді конфіскації майна, передбаченого ч. ч. 1 і 2 ст. 368-2 КК), а
також частково принципу домірності санкцій й економії репресій.

3. Аналіз кримінально-правових актів окремих зарубіжних країн, які
ратифікували Конвенцію ООН проти корупції, надав можливість з’ясувати, що
більшість європейських держав не запровадили окрему кримінальну
відповідальність за незаконне збагачення, а вирішили використовувати вже
наявні правові механізми протидії йому. Протилежною виглядає ситуація в
більшості країнах Азії та Південної Америки.

4. Обґрунтовано сутність об’єктивних ознак незаконного збагачення,
з’ясовано родовий, видовий та безпосередній об’єкти незаконного збагачення,
визначено особливості предмета аналізованого злочину, до якого належать
активи, що  мають лише матеріальний характер, вартість яких може бути втілена
у грошовому еквіваленті або мати майновий характер.

5. Досліджено суб’єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 368-2 КК
України, а саме визначено коло осіб, які за своїми особливостями є суб’єктами
незаконного збагачення. Розкрито суб’єктивну сторону незаконного збагачення.
З урахуванням позитивного зарубіжного досвіду обґрунтовано пропозицію щодо
доцільності поширення дії ст. 368-2 КК також на осіб, які протягом року після їх
звільнення або іншим чином припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, незаконно збагатилися. Також
сформульовано пропозицію щодо встановлення обмежень після припинення
діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування,
щодо осіб, зазначених не тільки у пункті 1, а й частини першої статті 3 Закону
України «Про запобігання корупції».

6. У роботі визначено критерії відмежування незаконного збагачення від
суміжних складів злочину (ст. ст. 209, 354, 366-1, 368 КК), а також від
адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-5 КУпАП.

7. Розкрито проблемні питання встановлення покарання за незаконне
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збагачення в чинному кримінальному законодавстві. Сформульовано положення
щодо необхідності перегляду санкцій за ч. 1 ст. 368-2 КК та запровадження
альтернативного виду покарання у виді штрафу. Цю пропозицію підтримало
45 % опитаних дисертантом респондентів.

8. Запропоновано авторські зміни до чинної редакції ст. 368-2 КК, які
підтримали 67 % респондентів.  Зокрема:

«Стаття 3682. Незаконне збагачення
1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування, або особою протягом року після звільнення або
іншим чином припинення її діяльності, пов’язаної з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування, у власність, володіння чи користування
активів у значному розмірі, без законних на те підстав, а так само передача нею
таких активів будь-якій іншій особі (незаконне збагачення), -

карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.

2. Незаконне збагачення, якщо його предметом були активи у великому
розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, –

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.

3. Незаконне збагачення, якщо його предметом були активи в особливо
великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо
відповідальне становище, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3
Закону України "Про запобігання корупції".

2. Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти
або інше майно, а також доходи від них, якщо їхній розмір (вартість) перевищує
сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому  розмірі – двісті
неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян, в особливо великому розмірі –
п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких
правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на
активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для
укладення таких правочинів».

9. Також сформульовано пропозиції, спрямовані на внесення змін та
доповнень до ст. ст. 26 та 45 Закону України «Про запобігання корупції», ст. 172-6
КУпАП та ст. 366-1 КК.
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АНОТАЦІЯ
Гузоватий О. І. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення

(порівняльне дослідження). – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ. – Дніпро, 2016.

У дисертації досліджено і вдосконалено теоретичні та практичні питання
кримінально-правової протидії незаконному збагаченню. У роботі
проаналізовано норми міжнародно-правових актів та кримінального
законодавства понад 40 країн стосовно кримінальної відповідальності за
незаконне збагачення; досліджено генезис положень національного
кримінального законодавства та законопроектних ініціатив щодо кримінальної
відповідальності за незаконне збагачення.

Розглянуто об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого
ст. 368-2 КК України, визначено критерії відмежування незаконного збагачення
від суміжних складів злочину, розкрито проблемні питання встановлення
покарання за незаконне збагачення в чинному кримінальному законодавстві.

На підставі проведеного дослідження з урахуванням позитивного досвіду
зарубіжних країн та судової практики розроблено пропозиції щодо внесення
змін і доповнень до КК, Закону України «Про запобігання корупції», які
спрямовані на вдосконалення антикорупційного законодавства України в частині
посилення кримінально-правової протидії незаконному збагаченню.
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Ключові слова: корупція; корупційний злочин; незаконне збагачення;
кримінальна відповідальність; склад злочину; активи; набуття у власність;
службова особа; особа, уповноважена на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування; покарання.

АННОТАЦИЯ
Гузоватый А. И. Уголовная ответственность за незаконное

обогащение (сравнительное исследование). – На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право. – Днепропетровский государственный университет
внутренних дел. – Днепр, 2016.

Диссертация является комплексным сравнительным монографическим
исследованием теоретических и прикладных аспектов уголовной
ответственности за незаконное обогащение.

В частности, освещены современное состояние проблемы установления
уголовной ответственности за незаконное обогащение, рассмотрены основания и
принципы криминализации незаконного обогащения в действующем уголовном
законодательстве Украины, исследованы генезис положений национального
уголовного законодательства и законопроектных инициатив в части
установления и развития уголовной ответственности за незаконное обогащение.

В работе анализируются нормы международно-правовых актов, а также
уголовного законодательства более 40 стран, которые касаются уголовной
ответственности за незаконное обогащение. Установлено, что в
законодательстве большинства стран отсутствует самостоятельная норма об
уголовной ответственности за незаконное обогащение. Анализ законодательных
актов стран, которые криминализировали незаконное обогащение, дал
возможность выяснить, каким образом зарубежный законодатель предусмотрел
в своем внутреннем законодательстве самостоятельную уголовно-правовую
норму о незаконном обогащении, ее особенности, соотношение данного
преступления с принципом презумпции невиновности.

Рассмотрены объективные и субъективные признаки состава
преступления, предусмотренного ст. 368-2 УК Украины; особое внимание
уделено исследованию проблемных и спорных вопросов касательно форм
незаконного обогащения, момента окончания преступления, а также круга
субъектов исследуемого преступления.

На основании положительного опыта зарубежных стран в работе
обосновывается необходимость криминализировать деяния, указанные в ст. 368-2
УК, совершенные также и лицом в течение года после увольнения или иным
образом прекращения его деятельности, связанной с выполнением функций
государства или местного самоуправления. Обосновывается включить в
диспозицию ст. 368-2 УК в качестве формы проявления незаконного обогащения,
кроме «приобретение в собственность активов в значительном размере, …»,
также «приобретения этих активов во владение или пользование в значительном
размере, …»; дифференцировать уголовную ответственность за незаконное
обогащение не только с учётом служебного положения субъекта преступления, а
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и в зависимости о размера незаконно полученных активов, предусмотрев в ст.
368-2 УК в качестве квалифицирующего и особо квалифицирующего признака
получение активов в крупном и особо крупном размерах.

Определены критерии разграничения незаконного обогащения от смежных
составов преступления (ст. ст. 209, 354, 368 УК Украины) и административного
правонарушения по ст. 172-5 КУоАП), а также соотношение незаконного
обогащения и декларирование недостоверной информации по ст. 366-1 УК
Украины. Раскрыты проблемные вопросы установления наказания за незаконное
обогащение по действующему уголовному законодательству Украины.
Предлагается дополнить санкцию ч. 1 ст. 368-2 УК альтернативным видом
наказания в виде штрафа от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов
доходов граждан, а также обоснована необходимость исключения из санкций по ч.
1 и ч. 2 ст. 368-2 УК такого дополнительного вида наказания, как конфискация
имущества, что будет корреспондироваться с положениями ст. 59 УК.

По результатам исследования разработаны и сформулированы
соответствующие предложения о внесений изменений и дополнений в
действующие уголовное законодательство Украины в части усиления уголовно-
правового противодействия незаконному обогащению.

Ключевые слова: коррупция; коррупционное преступление; незаконное
обогащение; уголовная ответственность; состав преступления; активы;
приобретение в собственность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на
выполнение функций государства или местного самоуправления; наказание.

SUMMARY
Guzovatyy O. I. Criminal liability for illegal enrichment (a comparative

study). – Published as manuscript.
The thesis is for the degree of candidate of legal sciences in the field 12.00.08 –

Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law. – The Dnipropetrovs’k
State University of Internal Affairs. – Dnipro, 2016.

The thesis has studied and improved theoretical and practical issues of criminal law
combating illicit enrichment. There is the analysis of international legal acts and criminal
law provisions of more than 40 foreign countries, concerning the criminalization of illicit
enrichment. The author has investigated the genesis of national criminal law provisions
and lawmaking initiatives on criminal liability for illegal enrichment.

He has considered objective and subjective elements of a crime under art. 368-2
of the Criminal Code of Ukraine, the criteria distinguishing illegal enrichment from
adjacent structures of crimes, revealed problematic issues of establishing penalties for
illicit enrichment in the current criminal legislation.

Based on the study, taking into account the positive experience of foreign
countries and the jurisprudence the author has developed proposals for amendments
and additions to the Criminal Code, the Law of Ukraine "On Prevention of
Corruption", aimed at improving anti-corruption legislation of Ukraine in terms of
strengthening the criminal-legal counteraction to illegal enrichment.

Keywords: corruption, corruption crime, illicit enrichment, criminal liability,
constitutes a crime, assets, acquisition of ownership, official person authorized to
perform state or local self-government functions, penalties.


