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НА РЕЗУЛЬТАТИ ОФІЦІЙНИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ 

Висвітлено кримінально-правову характеристику злочину, 
передбаченого ст. 369-3 Кримінального кодексу, описано форми та 
способи здійснення протиправного впливу на результати офіційних 
спортивних змагань, особлива увага приділяється такому способу як 
підкуп. Здійснено аналіз кримінально-правової норми та вказано на 
основні недоліки в її формулюванні. 
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Як наголошувалося в пояснювальній записці до законопроекту 

«Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати 
офіційних спортивних змагань» (далі – Закон), чинний закон «Про 
запобігання корупції» не охоплює проблему запобігання корупції у сфері 
спорту, а до суб’єктів відповідальності не віднесені до організатори 
спортивних змагань. Прийнятий Закон доповнює Кримінальний кодекс 
статтею 369-3, якою встановлена відповідальність за протиправний 
вплив на результати офіційних спортивних змагань. Санкції трьох 
частин даної статті передбачають покарання від штрафу (200–1000 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до позбавлення волі до 
трьох років зі спеціальною конфіскацією. 

Прийняття Закону зумовлене суспільною важливістю спорту для 
життя населення в Україні, наприклад, у контексті формування та 
підтримання традицій здорового способу життя та міжнародного іміджу 
нашої держави. Очевидним є те, що протиправний вплив на результати 
офіційних спортивних змагань спотворює їхню сутність, оскільки 
порушує загальні засади таких заходів (змагальність, рівність, 
справедливість) та правила чесної гри (загальновизнані в спортивному 
товаристві морально-етичні зобов’язання спортсменів, осіб допоміжного 
спортивного персоналу, які беруть безпосередню участь у спортивному 
змаганні, посадових осіб у сфері спорту суворо дотримуватися правил 
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змагань, не допускати заборонених прийомів і методів боротьби, 
грубощів, шахрайства, інших протиправних діянь як засобів досягнення 
спортивних результатів). 

Як визначено у статті 1 Закону, офіційне спортивне змагання – 
спортивне змагання, передбачене Єдиним календарним планом 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, що 
проводиться уповноваженим організатором спортивних змагань з метою 
визначення переможців згідно з правилами спортивних змагань для 
відповідного виду спорту, визнаного в Україні, та положенням 
(регламентом) про це змагання [2]. 

Частина 3 ст. 6 Закону «Правила чесної гри (Fair Play)» зазначає, що 
спортсмени, особи допоміжного спортивного персоналу, які беруть 
участь у спортивному змаганні, посадові особи у сфері спорту повинні 
сумлінно виконувати свої спортивні, професійні та службові обов’язки, 
не допускати зловживань ними, не розголошувати і не використовувати 
в інший спосіб ексклюзивну спортивну інформацію, крім випадків, 
встановлених законом, утримуватися від виконання неправомірних 
рішень чи вказівок керівництва та від задоволення пропозицій інших 
осіб, що можуть протиправно вплинути на хід або результати офіційних 
спортивних змагань [2]. 

Згідно примітки до ст. 369-3 КК суб’єктом правопорушень у цій 
статті є особи, зазначені в частині другій статті 17 Закону. Відповідно до 
ч. 2 ст. 17 Закону суб’єктами відповідальності за корупційні 
правопорушення, що впливають на результати офіційних спортивних 
змагань, є особи, зазначені в частині третій статті 6 цього Закону, які 
вчинили корупційне правопорушення; особи, які порушили заборону, 
встановлену в частині четвертій статті 8 цього Закону; особи, які 
примушували чи підбурювали цих суб’єктів до правопорушень або 
вступили з ними у змову [2]. 

Вплив на результати офіційних спортивних змагань та одержання 
внаслідок таких діянь вигоди як перший тип суспільно небезпечної 
поведінки, за який встановлено відповідальність у ст. 369-3 КК, може, 
виявлятись у двох формах вчинення злочину: 1) вплив на результати 
офіційних спортивних змагань; 2) одержання внаслідок таких діянь 
неправомірної вигоди [3]. 

Способами неправомірного впливу є підкуп, примушування, 
підбурювання та вступ змову. Так, підкуп є родовим поняттям, що нині 
замінює поняття «хабарництво» і в контексті цієї статті може 
виражатись у формі надання та одержання неправомірної вигоди. 
Одержання полягає в прийнятті службовою особою неправомірної 
вигоди для себе чи третьої особи за вчинення певної конкретно 
зумовленої дії або ж навпаки, бездіяльності. Наданням є передача 
неправомірної вигоди службовій особі за вчинення нею на користь того, 
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хто таку вигоду пропонує, обіцяє чи надає, або на користь третьої особи 
певних зумовлених дій або ж утримання від їх вчинення.  

Під підкупом у ч. 1 ст. 369-3 КК слід розуміти: 1) надання грошей, 
цінних паперів, іншого майна, послуг майнового характеру, інших зисків і 
переваг за вчинення або невчинення дії, що може забезпечити 
некоректні зміни ходу спортивного змагання чи його результату шляхом 
повного або часткового виключення непередбачуваного характеру 
змагання і досягнення наперед визначеного його наслідку (активний 
підкуп); 2) одержання зазначених предметів за вчинення або невчинення 
зазначених дій (пасивний підкуп). Оскільки вплив на результати 
офіційних спортивних змагань як суспільно небезпечне діяння 
характеризується спрямованістю на зміну ходу змагань чи їх результату, 
підкуп не може полягати у подяці спортсменові, особі допоміжного 
спортивного персоналу, яка бере участь у спортивному змаганні, або 
посадовій особі у сфері спорту, якщо домовленість про надання та 
одержання певних благ була досягнута після того, коли вже настав 
бажаний для їх надавача результат спортивних змагань [3]. 

Склад даного злочину характеризується спрямованістю діянь на 
некоректні зміни ходу спортивного змагання чи його результату шляхом 
часткового чи повного виключення їх непередбачуваного характеру і 
досягнення тим самим визначеного їх наслідку, що суперечить правилам 
чесної гри, засадам справедливості та самій меті проведення офіційних 
спортивних змагань. Створення дієвих правових механізмів утвердження 
й забезпечення прав і свобод людини щодо розвитку фізичної культури 
та спорту в Україні є найважливішими приводами криміналізації підкупу 
осіб, зазначених ч. 2 ст. 17 Закону. 

Безумовно, криміналізація протиправного впливу на результати 
офіційних спортивних змагань є позитивним кроком, зумовленим 
сучасними реаліями української та міжнародної спортивної систем та 
досвіду спортивних змагань, водночас сама конструкція кримінально-
правової норми потребує подальшого вдосконалення, зокрема, шляхом 
уніфікації та тлумачення певних понять і дефініцій, існує необхідність 
доповнення статті кваліфікуючими ознаками (вимагання неправомірної 
вигоди, предмет – неправомірна вигода у великому розмірі), шляхом 
підвищення рівня конкретизації визначення суб’єкта злочину та 
приділення особливої уваги відмежуванню від подібних родових 
злочинів за об’єктивною стороною. Наприклад, ст. 369-3 Кримінального 
кодексу можна доповнити частиною 4, що передбачала б 
відповідальність за «дії, передбачені частинами 1-3 цієї статті, поєднані з 
вимаганням або одержанням неправомірної вигоди у розмірі, що 
перевищує 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 
Примітку ж слід доповнити пунктом, що б містив дефініцію 
неправомірної вигоди конкретно для цієї статті. 
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ЗМІНИ ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:  
УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ЧИ ЗАКОНОДАВЧИЙ РЕГРЕС? 

Акцентовано увагу на сучасних тенденціях щодо вдосконалення 
кримінального законодавства, факторах, що впливають на цей процес. 
Проаналізовано окремі зміни до Кримінального кодексу України. 
Обґрунтовано позицію стосовно зростання динаміки законодавчих змін 
до КК України, що спричинює ситуацію нехтування законодавцем теорією 
кримінального права в частині криміналізації (декриміналізації) діянь. 
Запропоновано шляхи вирішення проблеми окремих змін кримінального 
законодавства. 
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Чинний Кримінальний кодекс України (далі – КК України) був 

прийнятий Верховною Радою України 05.04.2001, а набув чинності 
01.09.2001. Із цього моменту зазначений законодавчий акт неодноразово 
змінювався: усього внесено 176 поправок, а найбільша кількість припала 


