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ВстУп

Посібник розраховано на осіб, які вже засвоїли базові поняття кримі-
нального права України, у тому числі визначення «складу злочинів», «ком-
поненти складів злочинів», «основний склад злочинів і похідні», «формаль-
ні» та «матеріальні» склади злочинів»1. 

Алгоритм користування посібником залежить від конкретної потреби. 
При опрацюванні питань Особливої частини кримінального права України 
доцільно порівняти текст статті Особливої частини КК із відповідним скла-
дом злочину, а в окремих випадках – декількома складами злочинів. Є мож-
ливість встановити перелік та зміст усіх обов’язкових ознак відповідного 
складу злочину. Також спрощується порівняння суміжних складів злочинів 
з виявленням розбіжностей у переліку чи змісту їх ознак. Спрощується по-
шук тотожних за змістом ознак у різних складах злочинів. 

При написанні курсової роботи із навчальної дисципліни «Кримінальне 
право України. Загальна частина», наприклад, за темою «Об’єкт та предмет 
злочину» можна переконатися, що ознака «об’єкт злочину» (основний без-
посередній об’єкт) притаманна кожному складу злочину, а ознака «предмет 
злочину» зустрічається не завжди. Можливо також виписати приклади ок-
ремих об’єктів чи предметів злочинів.

При користуванні довідниковою частиною слід враховувати, що таблиці 
містять назви та текст статей Особливої частини КК, а також їх номери та 
номери частин, що позначаються на початку таблиці. Далі йде умовна назва 
складу злочинів. Якщо наприкінці назви складу злочинів наявний символ 
«*» – це означає, що за допомогою частини статті Особливої частини КК 
фактично передбачаються декілька складів злочинів. 

Таблиця продовжується графою в якій вказується безпосередній основ-
ний об’єкт злочинів. Потім йде графа «додатковий безпосередній об’єкт 

1 Див. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник // [В. М. Труб-
ников, Я. О. Лантінов, О. М. Храмцов та ін.] за заг. ред. д.ю.н., проф. В. М. Трубникова. – Х. : 
Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 504 с. Кримінальне право України. (Загальна части-
на) : Підручник / [ А. М. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В. К. Грищук та ін.] ; за заг. ред. О.М. Бандур-
ки; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2011. – 71-83 с.



� Кримінальний кодекс України. Особлива частина

злочину». Ця графа заповнюється якщо складу властивий обов’язковий 
додатковий безпосередній об’єкт злочину, якщо ж графа залишається не 
заповненою це означає, що додатковий безпосередній об’єкт злочину є фа-
культативною ознакою для цього складу злочину. 

Наступна графа – «Предмет злочину», заповнюється відповідним зміс-
том якщо ця ознака є обов’язковою для складу злочину, в іншому випадку 
ставиться позначка – «факультативно». В тих випадках коли законодавець в 
одній частині статті вказує альтернативні види предметів злочину, вони поз-
начаються як пункти, тобто з арабською цифрою та круглою замикаючою 
дужкою.

Наступна графа називається – «Тип складу злочинів» в який може поз-
начатися тип складу злочинів в залежності від законодавчої конструкції 
його об’єктивної сторони – «формальний» або «матеріальний». Далі йде 
графа «Зміст суспільно небезпечного діяння» – в якій позначається зміст 
цієї ознаки. В тих випадках коли законодавець в одній частині статті вка-
зує альтернативні види суспільно небезпечних діянь, вони позначаються як 
пункти, тобто з арабською цифрою та круглою замикаючою дужкою. 

Продовжує таблицю графа «Зміст суспільно небезпечних наслідків». 
Ця графа заповнюється якщо склад злочину є за типом «матеріальним». У 
таблиці окремо не позначається ознака «причинний зв'язок» оскільки вона 
не може набирати інших значень крім «наявна» та «відсутня» і при цьому 
притаманна усім «матеріальним складам» і «відсутня» у складах злочинів 
«формального» типу. Отже, для складів «матеріального» типу обов’язковою 
також є ознака «причинний зв'язок між суспільно небезпечним діянням та 
суспільно небезпечними наслідками», який завжди слід встановлювати при 
кваліфікації злочинів за такими складами. 

Наступними введено графи «Місце злочинів», «Час злочинів», «Знаряд-
дя (засоби) злочинів», «Спосіб вчинення злочинів» та «Обставини вчинен-
ня злочинів». В тих випадках коли ці ознаки є обов’язковими для складу 
злочинів графи заповнюються відповідними відомостями, в іншому випад-
ку вказується «факультативно».

Продовжується таблиця графами присвяченими характеристиці 
суб’єкту злочинів. По-перше, вказується його вид – «загальний» або «спе-
ціальний», потім йде графа «Вік суб’єкту» в якій вказується нижня межа 
віку кримінальної відповідальності за вчинення відповідних злочинів. 
Третьою йде графа «Зміст додаткової ознаки спеціального суб’єкту» яка 
заповнюється у тому випадку, якщо у графі «вид суб’єкту» присутня поз-
начка – «спеціальний».

Графа «Форма вини» може містити значення – «умисна» або «не-
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обережна». Значення – «подвійна вина» бути не може. Таблицю завер-
шують графи – «Мотив злочину», «Мета злочину», якщо ці ознаки є 
обов’язковими для складу злочину графи заповнюються відповідними 
відомостями, в іншому випадку вказується «факультативно».

Останньою позицією є позначення ступеню тяжкості злочинів.
Бажаємо успіху у використанні посібника. Для бажаючих ознайоми-

тись з усіма основними складами злочинів функціонує сайт за адресою 
www.scladi-zlochiniv.kharkov.ua.
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склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 364 КК: 

№ статті 364 Назва 
статті

Зловживання владою або службовим 
становищемЧастина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Зловживання владою або службовим становищем, тобто умис-
не, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в 
інтересах третіх осіб використання службовою особою влади 
чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо 
воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, 
свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 
громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -

Назва складу злочинів Зловживання владою або службовим 
становищем

Безпосередній об’єкт злочинів: Предмет 
злочинівосновний додатковий

належне виконання 
службових обов’язків

інтереси інших осіб, держави, 
суспільства, права і свободи гр-н

факульта-
тивно

Тип побудови Зміст ознаки «діяння»

матеріальний використання влади чи службового становища 
всупереч інтересам служби (діяння);

Зміст ознаки «наслідки»
істотна шкода охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 
окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або 
інтересам юридичних осіб (100 НМДГ)
Місце злочинів Час злочинів Засоби (знаряддя) Спосіб 
факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини злочинів
збігається з "належними діяннями" – діяннями що відносяться до 

компетенції, чи не явно виходять за її межі;
Вид суб’єкту Вік Зміст додаткової ознаки суб’єкту

спеціальний 16
службова особа органів державної влади, місцевого 
самоврядування, державних чи комунальних під-
приємств, установ чи організацій

Форма вини Мотив злочинів Мета 

умисна 1) корисливі мотиви; 2) в інших особистих 
інтересах; 3) в інтересах третіх осіб;

факульта-
тивно

Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
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склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 364-1 КК: 

№ статті 364-1 Назва 
статті

Зловживання повноваженнями службовою 
особою юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової формиЧастина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одер-
жання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб вико-
ристання всупереч інтересам юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-правової форми службо-
вою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо 
це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або 
інтересам окремих громадян, або державним чи громадським 
інтересам, або інтересам юридичних осіб, -

Назва складу 
злочинів

Зловживання владою або службовим становищем служ-
бовою особою юридичної особи приватного права

Безпосередній об’єкт злочинів: Предмет 
злочинівосновний додатковий

належне виконання 
службових обов’язків

інтереси інших осіб, держави, 
суспільства, права і свободи 

громадян

факульта-
тивно

Тип побудови Зміст ознаки «діяння»

матеріальний використання влади чи службового становища всупереч 
інтересам служби (діяння)

Зміст ознаки «наслідки»
істотна шкода охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окре-
мих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юри-
дичних осіб (100 НМДГ)

Місце злочинів Час злочинів Засоби (знаряддя) Спосіб 
факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини злочинів
збігається з "належними діяннями" – діяннями що відносяться до 

компетенції, чи не явно виходять за її межі;
Вид суб’єкту Вік Зміст додаткової ознаки суб’єкту

спеціальний 16 службова особа юридичної особи приватного права
Форма вини Мотив Мета злочинів

умисна факультативно одержання неправомірної вигоди для 
себе чи інших осіб

Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
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склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 365 КК: 

№ статті 365 Назва 
статті

Перевищення влади або службових 
повноваженьЧастина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Перевищення влади або службових повноважень, тобто 
умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять 
за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони завдали 
істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам 
окремих громадян, державним чи громадським інтересам, 
інтересам юридичних осіб, -

Назва складу 
злочинів Перевищення влади або службових повноважень

Об’єкт злочинів: Предмет 
злочинівосновний додатковий

належне виконання 
службових обов’язків

інтереси інших осіб, 
держави, суспільства, 

права і свободи громадян

факульта-
тивно

Тип побудови Зміст ознаки «діяння»
матеріальний використання влади чи службового становища (дія)

Зміст ознаки «наслідки»
істотна шкода охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 
окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або 
інтересам юридичних осіб (100 НМДГ)

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя) Спосіб 

факультативно факультативно факультативно факультативно
Обставини злочинів

явно виходять за межі наданих прав чи повноважень
Вид суб’єкту Вік Зміст додаткової ознаки суб’єкту

спеціальний 16
службова особа органів державної влади, місце-
вого самоврядування, державних чи комуналь-
них підприємств, установ чи організацій

Форма вини Мотив злочинів Мета злочинів
умисна факультативно факультативно
Ступінь тяжкості невеликої тяжкості
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склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 365-1 КК: 

№ статті 365-1 Назва 
статті

Перевищення повноважень службовою 
особою юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової формиЧастина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення служ-
бовою особою юридичної особи приватного права неза-
лежно від організаційно-правової форми дій, які явно ви-
ходять за межі наданих повноважень, якщо вони завдали 
істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам 
окремих громадян, державним чи громадським інтересам, 
інтересам юридичних осіб, -

Назва складу 
злочинів

Перевищення влади або службових повноважень служ-
бовою особою юридичної особи приватного права

Безпосередній об’єкт злочинів: Предмет 
злочинівосновний додатковий

належне виконання 
службових обов’язків

інтереси інших осіб, 
держави, суспільства, 

права і свободи громадян
факультативно

Тип побудови Зміст ознаки «діяння»
матеріальний використання влади чи службового становища (дія)

Зміст ознаки «наслідки»
істотна шкода охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 

окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або 
інтересам юридичних осіб (100 НМДГ)

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя) Спосіб 

факультативно факультативно факультативно факультативно
Обставини злочинів

явно виходять за межі наданих прав чи повноважень
Вид суб’єкту Вік Зміст додаткової ознаки суб’єкту

спеціальний 16 службова особа юридичної особи приватного 
права

Форма вини Мотив злочинів Мета злочинів
умисна факультативно факультативно
Ступінь тяжкості невеликої тяжкості



10 Кримінальний кодекс України. Особлива частина

склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 365-�� КК:365-�� КК: 

№ статті 365-2 Назва 
статті

Зловживання повноваженнями особами, які 
надають публічні послугиЧастина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Зловживання своїми повноваженнями аудитором… з ме-
тою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших 
осіб, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним зако-
ном правам або інтересам окремих громадян, державним 
чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб-

Назва складу 
злочинів

Зловживання повноваженнями особами, які 
надають публічні послуги

Безпосередній об’єкт злочинів: Предмет злочинів
основний додатковий

належне виконання 
професійних обов’язків

інтереси інших осіб, дер-
жави, суспільства, права і 
свободи громадян

факультативно

Тип побудови Зміст ознаки «діяння»

матеріальний використання влади чи службового становища 
всупереч інтересам служби (діяння)

Зміст ознаки «наслідки»
істотна шкода охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ок-
ремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтере-
сам юридичних осіб (100 НМДГ)

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя)

Спосіб 
злочинів

факультативно факультативно факультативно факультативно
Обставини злочинів

збігається з "належними діяннями" – діяннями що відносяться до 
компетенції, чи не явно виходять за її межі;

Вид суб’єкту Вік Зміст додаткової ознаки суб’єкту

спеціальний 16

аудитор, нотаріус, оцінювач, ін. особа, яка не є держ. 
служб., пос. особою місц. самовряд., але здійснює 
проф. діяльність, пов'язану з наданням публ. послуг 
(експерт, арб. керуючий, незалеж. посередник, член 
труд. арбітражу, третейський суддя);

Форма вини Мотив злочинів Мета злочинів

умисна факультативно одержання неправомірної вигоди 
для себе чи інших осіб

Ступінь тяжкості невеликої тяжкості



11Розділ XVIІ. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, ...

склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 366 КК: 

№ статті 366 Назва 
статті Службове підроблення

Частина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Складання, видача службовою особою завідомо неправди-
вих офіційних документів, внесення до офіційних докумен-
тів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення 
офіційних документів -

Назва складу 
злочинів Службове підроблення

Безпосередній об’єкт злочинів: Предмет 
злочинів

Тип 
побудовиосновний додатковий

належне виконання 
службових обов’язків факультативно факультативно формальний

Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки 
«наслідки»

1) складання, видача завідомо неправдивих офіційних 
документів; 2) внесення завідомо неправдивих відо-
мостей; 3) інше підроблення документів;

факультативно

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя) Спосіб 

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини 
злочинів Вид суб’єкту Вік Зміст додаткової ознаки 

суб’єкту

факультативно спеціальний 16 службова особа

Форма вини Мотив злочинів Мета злочинів

умисна факультативно факультативно

Ступінь тяжкості середньої тяжкості



12 Кримінальний кодекс України. Особлива частина

склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 36�� КК:36�� КК: 

№ статті 367 Назва 
статті Службова недбалість

Частина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне 
виконання службовою особою своїх службових обов'язків 
через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної 
шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтере-
сам окремих громадян, державним чи громадським інтере-
сам або інтересам окремих юридичних осіб, -

Назва складу 
злочинів Службова недбалість

Безпосередній об’єкт т злочинів: 
Предмет злочинів

основний додатковий

належне виконання 
службових 
обов’язків

інтереси інших осіб, 
держави, суспільства, права 

і свободи громадян
факультативно

Тип побудови Зміст ознаки «діяння»

матеріальний невиконання або неналежне виконання службових 
обов'язків

Зміст ознаки «наслідки»
істотна шкода охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 

окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або 
інтересам юридичних осіб (100 НМДГ)

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя)

Спосіб 
злочинів

факультативно факультативно факультативно факультативно
Обставини злочинів

через несумлінне ставлення
Вид суб’єкту Вік Зміст додаткової ознаки суб’єкту
спеціальний 16 службова особа

Форма вини Мотив злочинів Мета злочинів

необережна факультативно одержання неправомірної вигоди для 
себе чи інших осіб

Ступінь тяжкості невеликої тяжкості



13Розділ XVIІ. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, ...

склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 36�� КК:36�� КК: 

№ статті 368 Назва 
статті Одержання хабара

Частина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хаба-
ра за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає 
хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з вико-
ристанням наданої їй влади чи службового становища -

Назва складу 
злочинів Одержання хабара

Безпосередній об’єкт злочинів: 
Предмет злочинів

основний додатковий

належне виконання 
службових 
обов’язків

факультативно

істотний розмір (до 5 НМДГ): 
1) майно; 2) право на майно; 
3) результат дій майнового 
характеру;

Тип побудови Зміст ознаки 
«діяння»

Зміст ознаки 
«наслідки»

формальний одержання факультативно

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя)

Спосіб 
злочинів

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини 
злочинів Вид суб’єкту Вік

Зміст 
додаткової 

ознаки 
суб’єкту

факультативно спеціальний 16 службова 
особа

Форма вини Мотив злочинів Мета злочинів

умисна факультативно факультативно

Ступінь тяжкості невеликої тяжкості



1� Кримінальний кодекс України. Особлива частина

склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 36��-�� КК:36��-�� КК: 

№ статті 368-2 Назва 
статті Незаконне збагачення

Частина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Одержання службовою особою неправомірної вигоди у 
значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким 
родичам за відсутності ознак хабарництва (незаконне зба-
гачення) -

Назва складу 
злочинів Незаконне збагачення

Безпосередній об’єкт злочинів: 
Предмет злочинів

основний додатковий
належне вико-
нання службових 
обов’язків

факультативно неправомірна вигода у значному 
розмірі (100 НМДГ)

Тип 
побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки 

«наслідки»

формальний 1) одержання; 2) передача близьким 
особам

факульта-
тивно

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя)

Спосіб 
злочинів

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини 
злочинів

Вид 
суб’єкту Вік Зміст додаткової ознаки 

суб’єкту

факультативно спеціальний 16

службова особа органів 
державної влади, місцевого 
самоврядування, державних чи 
комунальних підприємствах, в 
установах чи організаціях

Форма вини Мотив злочинів Мета злочинів

умисна факультативно факультативно

Ступінь тяжкості невеликої тяжкості



1�Розділ XVIІ. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, ...

склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 36��-3 КК:36��-3 КК: 

№ статті 368-3 Назва 
статті

Комерційний підкуп службової особи юри-
дичної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової формиЧастина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Пропозиція, надання або передача службовій особі юри-
дичної особи приватного права незалежно від організа-
ційно-правової форми неправомірної вигоди за вчинення 
дій чи бездіяльність з використанням наданих їй повно-
важень в інтересах того, хто надає чи передає таку виго-
ду, або в інтересах третіх осіб -

Назва складу 
злочинів

Комерційний підкуп службової особи юридичної 
особи приватного права

Безпосередній об’єкт злочинів: Предмет 
злочинівосновний додатковий

належне виконання службових 
обов’язків факультативно неправомірна 

вигода 

Тип побудови Зміст ознаки 
«діяння» Зміст ознаки «наслідки»

формальний
1) пропозиція; 
2) надання; 
3) передача;

істотна шкода охоронюваним законом 
правам, свободам та інтересам окремих 
громадян або державним чи громадсь-
ким інтересам, або інтересам юридич-
них осіб (100 НМДГ)

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя) Спосіб 

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини злочинів Вид суб’єкту Вік Зміст додаткової 
ознаки суб’єкту

службовій особі 
юридичної особи 
приватного права

загальний 16 факультативно

Форма вини Мотив злочинів Мета злочинів

умисна

1) корисливі моти-
ви; 2) в інших осо-
бистих інтересах; 
3) в інтересах третіх 
осіб;

за вчинення дій чи бездіяльність 
з використанням наданих їй пов-
новажень в інтересах того, хто 
надає чи передає таку вигоду, 
або в інтересах третіх осіб

Ступінь тяжкості невеликої тяжкості



1� Кримінальний кодекс України. Особлива частина

склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 3 ст. 36��-3 КК:36��-3 КК: 

№ статті 368-3 Назва 
статті

Комерційний підкуп службової особи юри-
дичної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової формиЧастина 3

Текст 
диспозиції 

статті

Одержання службовою особою юридичної особи приват-
ного права незалежно від організаційно-правової форми 
неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з 
використанням наданих їй повноважень в інтересах того, 
хто передає чи надає таку вигоду, або в інтересах третіх 
осіб -

Назва складу 
злочинів

Одержання підкупу службовою особою юридичної 
особи приватного права

Безпосередній об’єкт злочинів: 
Предмет злочинів

основний додатковий

належне виконання 
службових обов’язків факультативно неправомірна вигода 

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки 
«наслідки»

формальний одержання факультативно

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя)

Спосіб 
злочинів

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини 
злочинів Вид суб’єкту Вік Зміст додаткової ознаки 

суб’єкту

факультативно спеціальний 16 службова особа юридичної 
особи приватного права

Форма 
вини

Мотив 
злочинів Мета злочинів

умисна факультативно

за вчинення дій чи бездіяльність з ви-
користанням наданих їй повноважень в 
інтересах того, хто надає чи передає таку 
вигоду, або в інтересах третіх осіб

Ступінь тяжкості середньої тяжкості



1�Розділ XVIІ. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, ...

склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 36��-4 КК:36��-4 КК: 

№ статті 368-4 Назва 
статті

Підкуп особи, яка надає публічні 
послугиЧастина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Пропозиція, надання, передача аудитору, ... неправомірної 
вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням 
наданих їй повноважень в інтересах особи, яка пропонує, 
надає чи передає таку вигоду, або в інтересах третіх осіб -

Назва складу 
злочинів Підкуп особи, яка надає публічні послуги

Безпосередній об’єкт злочинів: Предмет 
злочинівосновний додатковий

належне виконання 
професійних обов’язків факультативно неправомірна 

вигода 
Тип 

побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки 
«наслідки»

формальний 1) пропозиція; 2) надання; 
3) передача; факультативно

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя) Спосіб злочинів

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини злочинів

аудитору, нотаріусу, оцінювачу, ін. особі, яка не є держ. служб., пос. осо-
бою місц. самовряд., але здійснює проф. діяльність, пов'язану з надан-
ням публ. послуг (експерту, арб. керуючому, незалеж. посереднику, член 
труд. арбітражу, третейському судді);

Вид суб’єкту Вік Зміст додаткової ознаки 
суб’єкту Форма вини

загальний 16 факультативно умисна
Мотив злочинів Мета злочинів

1) корисливі мотиви; 
2) в інших особистих 

інтересах; 
3) в інтересах третіх осіб;

за вчинення дій чи бездіяльність з вико-
ристанням наданих їй повноважень в інте-
ресах того, хто надає чи передає таку виго-
ду, або в інтересах третіх осіб

Ступінь тяжкості невеликої тяжкості



1� Кримінальний кодекс України. Особлива частина

склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 36�� КК:36�� КК: 

№ статті 369 Назва 
статті Пропозиція або давання хабара

Частина 1

Текст диспозиції 
статті Пропозиція хабара -

Назва складу 
злочинів Пропозиція хабара

Безпосередній об’єкт злочинів: Предмет 
злочинівбезпосередній основний безпосередній додатковий

належне виконання 
службових обов’язків факультативно хабар 

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки 
«наслідки»

формальний пропозиція факультативно

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя)

Спосіб 
злочинів

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини злочинів Вид 
суб’єкту Вік

Зміст 
додаткової 

ознаки суб’єкту
службовій особі органів державної 
влади, місцевого самоврядування, 
державних чи комунальних під-
приємствах, в установах чи органі-
заціях;

загальний 16 факультативно

Форма 
вини Мотив злочинів Мета злочинів

умисна факультативно

за виконання чи невиконання в ін-
тересах того, хто дає хабара, чи в 
інтересах третьої особи будь-якої 
дії з використанням наданої їй вла-
ди чи службового становища

Ступінь тяжкості невеликої тяжкості



1�Розділ XVIІ. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, ...

склад злочинів, передбачених за допомогою ч. �� ст. 36�� КК:36�� КК: 

№ статті 369 Назва 
статті Пропозиція або давання хабара

Частина 2

Текст диспозиції статті Давання хабара -

Назва складу злочинів Давання хабара

Безпосередній об’єкт злочинів: Предмет 
злочинівбезпосередній основний безпосередній додатковий

належне виконання 
службових обов’язків факультативно хабар 

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки 
«наслідки»

формальний давання факультативно

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя) Спосіб злочинів

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини злочинів Вид 
суб’єкту Вік

Зміст 
додаткової 

ознаки суб’єкту

службовій особі органів дер- 
жавної влади, місцевого са-
моврядування, державних чи 
комунальних підприємствах, 
в установах чи організаціях;

загальний 16 факультативно

Форма 
вини

Мотив 
злочинів Мета злочинів

умисна факультативно

за виконання чи невиконання в інтересах 
того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої 
особи будь-якої дії з використанням наданої 
їй влади чи службового становища

Ступінь тяжкості невеликої тяжкості



20 Кримінальний кодекс України. Особлива частина

склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 36��-�� КК:36��-�� КК: 

№ статті 369-2 Назва 
статті Зловживання впливом

Частина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Пропозиція або надання неправомірної вигоди особі, яка 
пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду вплину-
ти на прийняття рішення особою, уповноваженою на вико-
нання функцій держави -

Назва складу 
злочинів

Пропозиція неправомірної вигоди за зловживання 
впливом

Безпосередній об’єкт злочинів: Предмет 
злочинівосновний додатковий

належне виконання 
службових обов’язків факультативно неправомір-

на вигода

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки 
«наслідки»

формальний 1) пропозиція; 
2) надання; факультативно

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя)

Спосіб 
злочинів

факультативно факультативно факультативно факульта-
тивно

Обставини злочинів Вид 
суб’єкту Вік Зміст додаткової ознаки 

суб’єкту

особі, яка пропонує чи 
обіцяє (погоджується) загальний 16 факультативно

Форма 
вини

Мотив 
злочинів Мета злочинів

умисна факультативно
за вплив на прийняття рішення особою, 
уповноваженою на виконання функцій 
держави

Ступінь тяжкості невеликої тяжкості



21Розділ XVIІ. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, ...

склад злочинів, передбачених за допомогою ч. �� ст. 36��-�� КК:36��-�� КК: 

№ статті 369-2
Назва 
статті

Комерційний підкуп службової особи юри-
дичної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової формиЧастина 2

Текст 
диспозиції 

статті

Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття 
рішення особою, уповноваженою на виконання функцій 
держави, або пропозиція здійснити вплив за надання такої 
вигоди -

Назва складу 
злочинів

Одержання неправомірної вигоди за зловживання 
впливом

Безпосередній об’єкт злочинів: 
Предмет злочинів

основний додатковий

належне виконання 
службових обов’язків факультативно неправомірна вигода 

Тип 
побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки 

«наслідки»

формальний одержання факультативно

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя)

Спосіб 
злочинів

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини 
злочинів Вид суб’єкту Вік Зміст додаткової ознаки 

суб’єкту

факультативно спеціальний 16 особа, яка пропонує чи обіцяє 
(погоджується)

Форма 
вини Мотив злочинів Мета злочинів

умисна факультативно
за вплив на прийняття рішення особою, 
уповноваженою на виконання функцій 

держави

Ступінь тяжкості середньої тяжкості



22 Кримінальний кодекс України. Особлива частина

склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 3���� КК:3���� КК: 

№ статті 370 Назва 
статті Провокація хабара або комерційного підкупу

Частина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Провокація хабара або комерційного підкупу, тобто свідоме 
створення службовою особою обставин і умов, що зумо-
влюють пропонування або одержання хабара чи неправо-
мірної вигоди, щоб потім викрити того, хто дав або отримав 
хабар або неправомірну вигоду, -

Назва складу 
злочинів Провокація хабара або комерційного підкупу

Безпосередній об’єкт злочинів: Предмет 
злочинівосновний додатковий

належне виконання 
службових обов’язків правопорядок факультативно

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки 
«наслідки»

формальний

створення обставин і умов, що 
зумовлюють пропонування або 
одержання хабара (комерційного 
підкупу)

факультативно

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя) Спосіб злочинів

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини 
злочинів Вид суб’єкту Вік

Зміст 
додаткової 

ознаки суб’єкту

факультативно спеціальний 16 службова особа 

Форма вини Мотив 
злочинів Мета злочинів

умисна факультативно потім викрити того, хто дав або взяв 
хабара (неправомірну вигоду)

Ступінь тяжкості середньої тяжкості



пОЯсНЕННЯ ОКРЕмих тЕРміНіВ,  
щО ВиКОРистОВУютьсЯ В ОсНОВНих 
сКладах злОчиНіВ, пЕРЕдбачЕНих  
за дОпОмОгОю РОзділУ хVIі  
ОсОблиВОї частиНи КК  
«злОчиНи У сфЕРі слУжбОВОї діЯльНОсті 
та пРОфЕсійНОї діЯльНОсті, пОВ’ЯзаНОї  
з НадаННЯм пУблічНих пОслУг»

Влада – висунення загальнообов’язкових вимог (незалежно від відом-
чої чи іншої належності чи підпорядкування адресата) та забезпечення їх 
реалізації.

Представник влади – фізична особа наділена Законами України повно-
важеннями висувати загальнообов’язкові вимоги (незалежно від відомчої 
чи іншої належності чи підпорядкування адресата) та забезпечувати їх 
реалізацію примусовими заходами.

Службові обов’язки (становище, компетенція) – закріплені за посадою 
повноваження тобто перелік діянь, які особа може здійсняти відносно під-
леглих чи іншої цільової групи, і, одночасно, які вона зобов’язана здійсняти 
згідно з правовими актами.

Типова система правових актів, що визначають коло службових 
обов’язків виглядає наступним чином.

1. Конституція України.
2. Профільний Закон України.
3. Інструкція (наказ) органу державної влади, що конкретизує положен-

ня законодавства.
4. Акт створення установи, підприємства чи організації.
5. Акт, яким вводиться штатний розклад.
6. Акт, яким визначаються функціональні обов’язки за посадою.
7. Акт прийняття на посаду.
Групи службових обов’язків (функцій) – організаційно-розпорядчі, ад-

міністративно-господарські, консультативно-дорадчі.



2� Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Організаційно-розпорядчі обов’язки (функції) – повноваження змістом 
яких є керівництво діяльністю інших людей1.

Адміністративно-господарські обов’язки (функції) – повноваження, 
змістом яких є розпорядження майновими активами2.

Консультативно-дорадчі обов’язки (функції) – полягають в допомозі 
іншим особам здійсняти владу, організаційно-розпорядчі чи адміністра-
тивно-господарські обов’язки шляхом підготовки аналітичних матеріалів, 
рефератів, консультацій тощо. Виконання таких функцій не є підставою 
визнання службовою особою.

Владні та службові функції можуть виконуватись – постійно (наприклад, 
наказ о призначенні на посаду постійно), тимчасово (наприклад, контракт 
чи наказ о тимчасовім виконанні обов’язків за посадою) та за спеціальним 
повноваженням (наприклад, виконання обов’язків у складі комісії, чи на 
підставі довіреності).

Поняття службової особи сформульоване у примітці до ст. 364 КК:
Службовими особами у статтях 364, 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу 

є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здій-
снюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а та-
кож обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, 
в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організацій-
но-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або викону-
ють такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється 
повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядуван-
ня, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, 

1 Відповідно до п.1 Постанови Пленум Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 р. 
«Про судову практику у справах про хабарництво»: «Організаційно-розпорядчі обов’язки – це 
обов’язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою 
роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи ор-
ганізаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники мініс-
терств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних 
підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (началь-
ники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керу-
ють ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо)».

2 Відповідно до п.1 Постанови Пленум Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 р. «Про 
судову практику у справах про хабарництво»: «Адміністративно-господарські обов’язки – це 
обов’язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном 
(установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими 
операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-гос-
подарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, 
майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та 
контролерів тощо».



2�Розділ XVIІ. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, ...

повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, 
організації, судом або законом.

Коло місць працевлаштування обмежено:
•	 органи державної влади;
•	 органи місцевого самоврядування;
•	 державні чи комунальні підприємства;
•	 державні чи комунальні установи;
•	 державні чи комунальні організації.
Відповідно до аб.2 п.1 примітки до ст. 364 КК «...до державних та кому-

нальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді 
яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або 
становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право 
вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства».

Відповідно до п.2 примітки до ст. 364 КК – «Службовими особами також 
визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади 
в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому 
числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для 
іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підпри-
ємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати 
цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, аль-
тернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівни-
ки міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою ор-
ганізацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських асамблей, 
учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів».

Зловживання владою або службовим становищем – діяння, які формально 
входять до службових функцій, але наслідки їх не відповідають визначеним за-
вданням за посадою1. Кримінально караним є лише у поєднанні з визначеними 
у КК мотивами – корисливий, інший особистий, в інтересах інших осіб.

Перевищення влади або службових повноважень – діяння, які і формаль-
но не входять до службових функцій і наслідки їх не відповідають визначе-
ним завданням за посадою, проте вони зумовлені службовим становищем і 
пов’язані з владними чи службовими повноваженнями2.

1 Відповідно до п.5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р.  
№ 15 «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень» 
зловживанням владою чи службовими становищем слід вважати випадки, коли службова осо-
ба незаконно, всупереч інтересам служби використовує надані їй законом права і повноважен-
ня (ст. 364 КК).

2 Згідно з абз. 2 п. 3 вказаної Постанови: «Відповідальність за ст. 365 КК настає лише за 
умови, що дії службової особи були зумовлені її службовим становищем і пов’язані з її владни-
ми чи службовими повноваженнями. Якщо такого зв’язку не встановлено, дії винного за наяв-
ності до того підстав можуть кваліфікуватися за статтями названого Кодексу, що передбачають  
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У керівних роз’ясненнях Пленуму Верховного суду визначається під-
стави для розмежування кримінально караних зловживання владою, 
службовим становищем та перевищення влади, службових повноважень:  
«5. Судам необхідно відмежовувати перевищення влади або службових 
повноважень від зловживання владою або службовим становищем. В ос-
танньому випадку службова особа незаконно, всупереч інтересам служби 
використовує надані їй законом права і повноваження (ст. 364 КК). 

Під перевищенням влади або службових повноважень треба розуміти: 
а) вчинення дій, які є компетенцією вищестоящої службової особи цього 

відомства чи службової особи іншого відомства; 
б) вчинення дій, виконання яких дозволяється тільки в особливих випад-

ках, або з особливого дозволу, або з додержанням особливого порядку, – за 
відсутності цих умов; 

в) вчинення одноособово дій, які могли бути вчинені лише колегіально; 
г) вчинення дій, які ніхто не має права виконувати або дозволяти».
Також у п. 6 вказаної Постанови містяться роз’яснення щодо змісту 

такої ознаки об’єктивної сторони аналізованих злочинів, як «наслідки»: 
«Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу злочину, передбачено-
го ст. 365 КК, є заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам 
та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, 
або інтересам юридичних осіб. 

Згідно з п. 3 примітки до ст. 364 КК шкода, якщо вона полягає в спричи-
ненні матеріальних збитків, визнається істотною за умови, що вона в 100 і 
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Якщо шкода полягає у заподіянні суспільно небезпечних наслідків нема-
теріального характеру, питання про її істотність вирішується з урахуванням 
конкретних обставин справи. Зокрема, істотною шкодою можуть визнава-
тися порушення охоронюваних Конституцією України чи іншими законами 
прав та свобод людини і громадянина (право на свободу й особисту недотор-
канність та недоторканність житла, виборчі, трудові, житлові права тощо), 
підрив авторитету та престижу органів державної влади чи органів місцевого 
самоврядування, порушення громадської безпеки та громадського порядку, 
створення обстановки й умов, що утруднюють виконання підприємством, ус-
тановою, організацією своїх функцій, приховування злочинів. 

відповідальність за злочини проти особи, власності, громадського порядку тощо». Крім того, 
згідно з п. 4 Постанови: «Відповідно до ч. 1 ст. 365 КК перевищенням влади або службових 
повноважень визнається умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі 
наданих їй прав чи повноважень, якщо ними заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом 
правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтере-
сам юридичних осіб».
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При вирішенні питання про те, чи є заподіяна шкода істотною, потрібно 
також ураховувати кількість потерпілих громадян, розмір моральної шкоди 
чи упущеної вигоди тощо. 

У разі заподіяння поряд із матеріальними збитками і шкоди нематеріаль-
ного характеру загальна шкода від злочину може визнаватись істотною на-
віть у випадку, коли зазначені збитки не перевищують 100 неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян».

Офіційний документ – закріплені, оформлені і засвідчені у встановлено-
му порядку відомості, щодо посвідчення фактів чи наявності прав, які може 
бути використані при прийнятті управлінських рішень органами державної 
влади чи місцевого самоврядування.

Юридична особа приватного права, згідно зі ст. 81 Цивільного кодек-
су України, створюється на підставі установчих документів відповідно до 
статті 87 Цивільного кодексу України, а також може створюватися та діяти 
на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Пре-
зидента України, органу державної влади, органу влади Автономної Рес-
публіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 80 Цивільного кодексу України юридичною особою 
є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. 
Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, 
може бути позивачем та відповідачем у суді.

Аудитор – фізична особа яка займається аудиторською діяльністю та 
відповідає вимогам встановленим Законом України «Про аудиторську 
діяльність». Відповідно до ст. 3 цього нормативного акту: «Аудит – перевір-
ка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта 
господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її 
достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів 
України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил 
(внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами ко-
ристувачів».

Нотаріус – фізична особа, яка має свідоцтво на заняття нотаріальною 
діяльністю, обіймає посаду нотаріуса в державних нотаріальних конторах, 
державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються при-
ватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси) та виконує обов’язки 
з посвідченням прав чи фактів, що мають юридичне значення, та вчиняє 
інші нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про нотаріат», з метою 
надання їм юридичної вірогідності.

Оцінювач – фізична особа, яка здійсняє професійну оціночну діяльність, 
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поняття якої надано Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-III1 – діяль-
ність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, визнаних такими відповід-
но до положень цього Закону, яка полягає в організаційному, методичному та 
практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці 
висновків щодо вартості майна.

Експерт – фізична особа, яка має високу кваліфікацію та спеціаль-
ні знання, що можуть використовуватись при дослідженні матеріальних 
об'єктів, явищ і процесів, за для забезпечення наукової обґрунтованості уп-
равлінських рішень2.

Арбітражний керуючий – фізична особа, яка має ліцензію, видану в ус-
тановленому законодавством порядку, діє на підставі ухвали господарського 
суду про порушення провадження у справі про банкрутство та зобов’язана 
здійснювати заходи щодо захисту майна боржника3.

Незалежний посередник – визначена за спільним вибором сторін ко-
лективного трудового спору (конфлікту) особа, яка сприяє встановленню 
взаємодії між сторонами, проведенню переговорів між ними, бере участь у 
виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення4. 

Член трудового арбітражу – фахівець, експерт чи інша фізична особа, 
яка увійшла до складу трудового арбітражу – органу, який приймає рішення 
по суті колективного трудового спору (конфлікту)5.

Третейський суддя – фізична особа, призначена чи обрана сторонами у 
погодженому сторонами порядку або призначена чи обрана відповідно до 
цього Закону для вирішення спорів у третейському суді, який є недержав-
ним незалежним органом, що утворюється за угодою або відповідним рі-
шенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, вста-
новленому цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних 
та господарських правовідносин6.

Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 
послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, 

1 Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 47. – ст.251.
2 Див. Закони України «Про судову експертизу від 25.02.1994 № 4038-XI»I та «Про державну 

експертизу землевпорядної документації» від 17.06.2004 № 1808-IV.
3 Див. Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом».
4 Див. Закон України від 03.03.1998 № 137/98-ВР «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)».
5 Див. Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 року № 135 

«Про затвердження Положення про трудовий арбітраж».
6 Див. Закон України від 11.05.2004 № 1701-IV «Про третейськи суди».
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пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за 
мінімальну ринкову1.

Пропозиція неправомірної вигоди – виявлення наміру здійснити майнову 
винагороду всупереч встановленому порядку адресована суб’єкту коруп-
ційного правопорушення. 

Надання неправомірної вигоди – здійснення майнової винагороди всу-
переч встановленому порядку. 

Хабар – майно та результати надання послуг чи виконання робіт.
Хабарництво – види злочинів, пов’язаних з порушенням порядку вина-

городи службових осіб.
Давання хабара – усвідомлені, вольові передача майна чи надання пос-

луг або виконання робіт на користь іншої особи для забезпечення вико-
ристання влади чи службового становища. 

Одержання хабара – усвідомлене, вольове прийняття майна чи резуль-
тату надання послуг або виконання робіт за  використання влади чи служ-
бового становища.

Провокація хабара – обман іншої особи, щодо наміру дати їй чи одержа-
ти від неї хабар з метою її викриття.

1 Див. Примітку до ст. 368-2 КК та Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади 
запобігання і протидії корупції».
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