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Анотащя. Стаття присвячена деяким проблемам визначення предмету неправом1рно1 вигоди 
як одного з елеменпв кримшалютично! характеристики злочишв, пов’язаних з одержаниям 
неправом1рно1 вигоди. Дослщжуеться законодавство Укра!ни щодо реал1заци ашикорупцшно1 
полиики. Окреслюються меж1 визначення термшу предмету неправом1рно1 вигоди. Звернено увагу на 
безпосереднього тлумачення терм1ну предмет. Проанал1зовано в а  складов1 предмету неправом1рно1 
вигоди. Запропоновано визначення вигоди нематер1ального характеру.

Ключов1 слова: боротьба з корупщею, неправом1рна вигода, злочини, пов’язаш з одержанням 
неправом1рно1 вигоди, матер1альш активи, нематер1альн1 активи.

Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемам определения предмета неправомерной 
выгоды как одного из элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с 
получением неправомерной выгоды. Исследуется законодательство Украины по реализации 
антикоррупционной политики. Очерчиваются границы определения срока предмета неправомерной 
выгоды. Обращено внимание на непосредственное толкование термина предмет. Проанализированы 
все составляющие предмета неправомерной выгоды. Предложено определение выгоды 
нематериального характера.

Ключевые слова: борьба с коррупцией, неправомерная выгода, преступления, связанные с 
получением неправомерной выгоды, материальные активы, нематериальные активы.

Abstract. The article is devoted to some problems o f the object of unlawful benefit, as one o f the 
elements of the criminalistical characteristics of crimes related to obtaining of unlawful benefits. The laws of 
Ukraine "On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Bringing of National Legislation 
in Compliance with the Standards of the Criminal Convention on Combating Corruption", the Law of Ukraine 
"On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine on the Implementation o f the State Anti-Corruption 
Policy" and others are examined. The boundaries of the definition of the term of the object of unlawful benefit 
are outlined. Attention is drawn to the interpretation of the term object. All the components of the object of 
unlawful benefit have been analysed, namely: cash; property; advantages; privileges; intangible assets; any 
other benefits of monetary or non-monetary nature. It is suggested that under any other benefits o f an 
monetary or non-monetary nature, any benefit, profit or other positive consequences in any sphere of social 
(personal and official) existence of a person that is monetary or non-monetary, is not benefits, benefits or 
intangible assets, are offered or promised to this person by others and can be obtained by him.

Key words: combating corruption, unlawful benefit, crimes related to obtaining unlawful benefits, 
intangible assets, tangible assets.

Постановка проблеми. На виконання вимог, яш було поставлено
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Свропейським Союзом перед Украиною в частит вдосконалення стандарпв 
боротьби та протиди корупцн, Верховно! Радою Укра!ни було прийнято низку 
закотв, я к  окреслили змши у законодавств1 Укра!ни, присвяченому протиди 
корупци та хабарництву, а саме, -  було прийнято Закон Укра!ни «Про 
внесення змш до деяких законодавчих акпв Укра!ни щодо приведення 
нацюнального законодавства у ввдповвдтсть i3 стандартами Кримшально! 
конвенцн про боротьбу з корупщею», який набув чинност 18 травня 2013 
року [1], Закон Украши «Про внесення змш до деяких законодавчих акпв 
Украши щодо реал1зацн державно! антикорупц1йно! пол1тики», який набув 
чинност1 9 червня 2013 року [2], та деяю !нш!. Цими законами було проведено 
зам1ну терм1ну «хабар» на термш «неправом1рна вигода», який е бшьш 
широким та охоплюе не тшьки матер1альну вигоду, але й немайнову; вс1 
правопорушення, пов’язан1 з отриманням неправом1рно! вигоди, було 
в1днесено до злочитв; зд1йснено крим1нал!зац1ю об!цянки та пропозицп 
отримання неправом1рно! вигоди; розширено коло ос1б, як1 можуть бути 
суб’ектами злочин1в означено! категор1!.

Отже, спочатку законодавцем було внесено ввдповвдт зм1ни у ст. 1 
дшчого на той час Закону Укра!ни «Про засади запоб1гання та протиди 
корупц1!» в1д 07 кв1тня 2011 року [3] (який втратив чинтсть з початком 
роботи системи подання та оприлюднення декларац1й ос1б, уповноважених на 
виконання функций держави або мшцевого самоврядування, в1дпов1дно до 
Закону Укра!ни ввд 14 жовтня 2014 року N 1700-VII), а пот1м досл1вно 
!дентичне визначення поняття «неправом1рно! вигоди» було наведено i у 
новому, д!ючому i на цей час, Закон! Укра!ни «Про запобтання корупц1!» 
14.10.2014 № 1700-VII [4].

Анал1з останн1х досл1джень та публжацш. Проблематика предмету 
неправом1рно! вигоди у наукових досл1дженнях крим1нально-правово! сфери 
(включаючи крим1нальне право, крим1нальний процес, кримшалштику, 
крим1нолог1ю) висв1тлювалася такими вченими, як О. М. Грудзур, 
В. В. Калитаев, Г. С. Крайник, Р. Л. Максимович, Н. Р. Палш, О. О. Семенюк, 
В. I. Тютюпн, С. С. Чернявський, С. В. Якимова, О. Д. Ярошенко та штттих. 
Проте видшення предмету неправом1рно! вигоди у працях названих автор1в не 
ввдбувалося.

Метою ще! статт1 е визначення та тлумачення терм1ну «предмет 
неправом1рно! вигоди», який е елементом кримшалштично! характеристики 
злочитв, пов’язаних з одержанням неправом1рно! вигоди.

Виклад основного матер1алу. Окреслюючи меж1 визначення терм1ну 
«предмет неправом1рно! вигоди», насамперед, звернемось до безпосереднього 
тлумачення терм1ну предмет, який тлумачний словник укра!нсько! мови 
визначае як:

1) будь-яке конкретне матер1альне явище, що сприймаеться органами
чуття;

2) лопчне поняття, що становить зм1ст думки, тзнання i т. !н.;
3) те, на що спрямована тзнавальна, творча, практична д1яльн1сть 

кого -, чого-небудь [5, с. 867].
Як ми вже зазначали вище, тсля внесення у 2013 рощ низки змш до
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законодавства Укра!ни щодо протиди корупци та хабарництву, термш «хабар» 
було не тшьки техтчно замшено на термш «неправом!рна вигода», але й було 
розширено предмет цього злочину, а саме: додано до нього вигоди 
нематер!ального чи не грошового характеру: неправом!рна вигода -  це 
грошов! кошти або шше майно, переваги, пшьги, послуги, нематер!альт 
активи, будь-як1 тш1 вигоди нематериального чи не грошового характеру, яю 
об1цяють, пропонують, надають або одержують без законних на те пвдстав [4].

Проанал1зуемо в с  складов! предмету неправом1рно! вигоди бшьш 
детально:

Грошов\ кошти - а) гот!вка: в1тчизняна чи заруб1жна валюта;
б) безгот1вков1 засоби розрахунку: платажт доручення, чеки, акредитиви, 
банювсью плат!жт картки; в) щ ит папери: документи, яю засввдчують право 
володшня або ввдносини позики, визначають взаемоввдносини м1ж особою, 
яка випустила щ ит папери, та 1х власником, передбачають, як правило, 
виплату доходу у вигляд1 дивщенд1в або проценпв i можлившть передач! 
грошових та шитих прав, пов’язаних з володшням цими документами, шипи 
особi, а саме: приватизацiйнi папери, акцл, облшаци внутрштшх i зовштттшх 
державних позик, облшаци мiсцевих позик, казначейськi зобов’язання, ощаднi 
сертифiкати, iнвестицiйнi сертифiкати, векселi тощо [6]; г) електронт грошi: 
одним! ii вартосп, якi зберiгаються на електронному пристро!, приймаються як 
засiб платежу шшими особами, т ж  особа, яка 1х випускае, i е грошовим 
зобов’язанням ще! особи, що виконуеться в гопвковш або безгопвковш форм! 
[7]. Електронт грош! означають грошову вартшть, як представлено у вимоз! 
до емггента, як! зберiгаються на електронному пристро!, в тому числ! 
магттному, випускаються для отримання кошт!в з метою здшснення 
плапжних операцш та приймаються ф!зичною або юридичною особою, 
ввдмшною ввд установи-ем!тента електронних грошей [8].

Майно -  а) будь-яю mmi, ввдмшт ввд грошових кошпв, матер!альт 
предмети та реч! (матер!альт реч! та предмети, рухом! та не рухом!, обш яких 
не обмежено а також, обш яких обмежено або заборонено: наркотичт засоби 
та прекурсори, психотропт речовини, сильнодшч! лшарсью засоби, зброя, 
боеприпаси, вибухов! речовини та шше); б) права на майно - документи, яю 
надають право на одержання майна, володшня, користування та 
розпорядження майном, а також документи, що надають право вимагати 
виконання зобов’язань майнового характеру тощо, наприклад, сввдоцтво на 
право власносп, введення до сшвзасновниюв, дарування, р!зноматтт пуивки 
на ввдпочинок, лшування та шшу в) будь-яю д!1 майнового характеру 
(наприклад, передача майнових вигод або ввдмова ввд них) [9 с. 420].

Переваги -  ввдповвдно до нового тлумачного словника укра1нсько1 мови 
переваги -  це виключне особисте право на що-небудь, прившей [5, с. 772],.

Пшьги -  ввдповвдно до нового тлумачного словника украшсько! мови 
пшьги -  це повне або часткове звшьнення ввд дотримання встановлених 
законом загальних правил виконання яких-небудь обов’язюв [5, с. 754].

Нематер1альш активи -  ввдповвдно до енциклопеди економ!ки 
«нематер!альним активом» е немонетарний актив, який не мае матер!ально! 
форми, може бути !дентиф!кований ! утримуеться його держателем з метою
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виконання протягом певного перюду (операцшного циклу) операцш з 
виробництва, торпвлр в адмшстративних щлях та надання в оренду 1ншим 
особам [10].

Будь-яю mmi вигоди нематер1алъного чи не грошового характеру -  
ввдповвдно до словнику укра!нсько! мови термш вигода означае «те, що дае 
добр! наслвдки в чому-небудь, якийсь прибуток i т. ш.» [11, с. 375], тобто 
будь-як imni вигоди нематер!ального чи не грошового характеру -  це зб1рний 
термш, до якого ввдносяться в с  1нш1 вигоди, я к  не мають матер1ального та 
грошового вираження, а також не пвдпадають пвд визначення та 
характеристики, наведет у попередтх пунктах, наприклад, отримання 
похвально! характеристики, нагородження почесними званнями, я к  не мають 
державного значення, лобшвання та протегування штерешв у ввдповвдних 
оргатзащях та установах, задоволення сексуальних потреб, отримання будь- 
яких ведомостей та даних на матер1альних ношях чи в електронному виглядр 
реклама послуг чи товар1в та шше.

Оскльки у законодавчш та науковш л1тератур1 не мае визначення 
терм1ну «будь-як шш! вигоди нематер1ального чи не грошового характеру», а 
опитат нами практичт пращвники, на яких покладено обов’язки щодо 
протидн злочинам, пов’язаним з отриманням неправом1рно! вигоди, не завжди 
ч1тко та в1рно уявляють собр що саме розум1е законодавець пвд цим термшом, 
вважаемо за необхвдне проведення тлумачення означеного терм1ну та 
пропонуемо наступне його авторське визначення: будь-яю iншi вигоди 
нематерiального чи не грошового характеру -  це будь-яка користь, прибуток 
чи шш1 позитивт наслвдки у будь-якй сфер! сощального (особистого та 
службового) шнування особи, я к  не мають матер1ального та грошового 
характеру, не е пшьгами, перевагами чи нематер1альними активами, можуть 
бути надат, запропоноват чи об1цят цш особ! шшою та можуть бути нею 
одержан!.

Висновки. Пвдсумовуючи вищенаведене можемо зробити висновок про 
те, що деяк елементи складу кримшалштично! характеристики злочитв 
означено! категорн й дос1 залишаються малодосл1дженими, не визначеними на 
законодавчому та науковому р1внях. Як приклад цього, наводимо ввдсуттсть 
оф1ц1йного тлумачення тако!, пор1вняно ново!, складово! предмету 
неправом1рно! вигоди, як «будь-яю iншi вигоди нематерiального чи не 
грошового характеру», як1 ми пропонуемо визначити, як «будь-яка користь, 
прибуток чи imni позитивт наслвдки у будь-якш сфер1 социального 
(особистого та службового) !снування особи, як1 не мають матер1ального та 
грошового характеру, не е пшьгами, перевагами чи нематер1альними 
активами, можуть бути надат, запропоноват чи об1цят цш особ1 !ншою та 
можуть бути нею одержан!».
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