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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОКАРАНЬ,  
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗА КОРУПЦІЙНІ КРИМІНАЛЬНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 
Відповідно до абз. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання коруп-

ції» від 14 жовтня 2014 р. корупційним правопорушенням є діяння, що міс-
тить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 зазначеного За-
кону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або 
цивільно-правову відповідальність [1]. 

Примітка до ст. 45 КК України визначає перелік корупційних криміна-
льних правопорушень, якими є суспільно небезпечні діяння, передбачені 
статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом 
зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, 
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передбачені статтями 210, 354, 364, 3641, 3652, 368, 3683-369, 3692, 3693 КК 
України [2].  

Пленум Верховного Суду у п. 1 постанови «Про практику призначення 
судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 року № 7 звертає увагу 
судів на те, що вони при призначенні покарання в кожному випадку і щодо 
кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, мають су-
воро дотримуватись вимог ст. 65 КК стосовно загальних засад призначення 
покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, 
справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання [3]. 

Враховуючи положення ч. 1 ст. 65 КК України до загальних засад приз-
начення покарання можна віднести наступні : призначення покарання у ме-
жах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої части-
ни КК України, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне 
правопорушення, за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 53 КК України; 
призначення покарання відповідно до положень Загальної частини КК Украї-
ни; призначення покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримі-
нального правопорушення, особу винного та обставини, що пом'якшують та 
обтяжують покарання.  

Серед корупційних кримінальних правопорушень кримінальними про-
ступками є діяння, передбачені ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357; нетяжкими злочина-
ми – ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 312, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 320, 
ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 354, ч. 2 ст. 354, ч. 3 ст. 354, ч. 4 ст. 354, ч. 1 
ст. 364, ч. 1 ст. 3641, ч. 1 ст. 3652, ч. 2 ст. 3652, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 3683, ч. 2 
ст. 3683, ч. 3 ст. 3683, ч. 1 ст. 3684, ч. 2 ст. 3684, ч. 3 ст. 3684, ч. 1 ст. 369, ч. 1 
ст. 3692, ч. 2 ст. 3692, ч. 1 ст. 3693, ч. 2 ст. 3693, ч. 3 ст. 3693; тяжкими злочи-
нами – ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 262, ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 308, ч. 2 
ст. 308, ч. 2 ст. 312, ч. 2 ст. 313, ч. 1 ст. 410, ч. 2 ст. 410, ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 
364, ч. 2 ст. 3641, ч. 3 ст. 3652, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 3683, ч. 4 ст. 
3684, ч. 1 ст. 3685, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 3692; особливо тяжкими 
злочинами – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 308, ч. 3 ст. 312, ч. 3 ст. 313, ч. 3 
ст. 410, ч. 4 ст. 410, ч. 4 ст. 368.    

Аналіз покарань, передбачених в санкціях статей Особливої частини КК 
України за корупційні кримінальні правопорушення, можна поділити на три 
групи.  

Так, до першої належать покарання, не пов’язані з позбавленням волі 
(ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 3641); до другої – 
альтернативні покарання, або позбавлення волі, або інше, більш м’яке пока-
рання (ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 312, ч. 1 ст. 320, ч. 2 
ст. 320, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 354, ч. 2 ст. 354, ч. 3 ст. 354, ч. 4 
ст. 354, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 3641, ч. 1 ст. 3652, ч. 2 ст. 3652, ч. 1 ст. 368, ч. 1 
ст. 3683, ч. 2 ст. 3683, ч. 3 ст. 3683, ч. 1 ст. 3684, ч. 2 ст. 3684, ч. 3 ст. 3684, ч. 1 
ст. 369, ч. 1 ст. 3692, ч. 2 ст. 3692, ч. 1 ст. 3693, ч. 2 ст. 3693); до третьої – пока-
рання у виді позбавлення волі (ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 262, ч. 2 
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ст. 262, ч. 3 ст. 262, ч. 1 ст. 308, ч. 2 ст. 308, ч. 3 ст. 308, ч. 2 ст. 312, ч. 3 
ст. 312, ч. 2 ст. 313, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 410, ч. 2 ст. 410, ч. 3 ст. 410, ч. 4 
ст. 410, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 3652, ч. 3 ст. 3652, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 4 
ст. 368, ч. 4 ст. 3683, ч. 4 ст. 3684, ч. 1 ст. 3685, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 369, ч. 4 
ст. 369, ч. 3 ст. 3692).  

В першій групі серед покарань, не пов’язаних з позбавленням волі є на-
ступні: штраф, виправні роботи, арешт, обмеження волі. При цьому розміри 
штрафу встановлено від однієї тисячі до чотирьох тисяч н.м.д.г. (ч. 1 ст. 210, 
ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 3641), до п'ятдесяти н.м.д.г. (ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357); 
арешт на строк до трьох місяців (ч. 1 ст. 3641, ч. 3 ст. 357), від трьох до шес-
ти місяців (ч. 1 ст. 313); виправні роботи на строк до двох років (ч. 1 ст. 210); 
обмеження волі на строк до трьох років (ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 357, 
ч. 3 ст. 357), на строк до двох років (ч. 1 ст. 3641). 

Санкції другої групи корупційних кримінальних правопорушень поряд 
із позбавленням волі містять наступні, більш м’які покарання, як-от : штраф 
до сімдесяти н.м.д.г. (ч. 1 ст. 312, ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 357), від сімдесяти до 
ста двадцяти н.м.д.г. (ч. 2 ст. 320), від ста до двохсот п’ятдесяти н.м.д.г. (ч. 1 
ст. 354), від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот н.м.д.г. (ч. 2 ст. 354, ч. 3 ст. 354), 
від п’ятисот до семисот п’ятдесяти н.м.д.г. (ч. 4 ст. 354), від однієї тисячі до 
чотирьох тисяч н.м.д.г. (ч. 2 ст. 3641, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 3683, ч. 1 ст. 3684, ч. 
1 ст. 369, ч. 1 ст. 3692), від двох тисяч до чотирьох тисяч н.м.д.г. (ч. 1 ст. 3652, 
ч. 3 ст. 3683, ч. 3 ст. 3684), від двох тисяч до п’яти тисяч н.м.д.г. (ч. 1 ст. 191, 
ч. 2 ст. 3683, ч. 2 ст. 3684, ч. 2 ст. 3692), від двохсот до однієї тисячі н.м.д.г. 
(ч. 1 ст. 3693); виправні роботи на строк до двох років (ч. 1 ст. 191, ч. 2 
ст. 354, ч. 3 ст. 3683, ), на строк до одного року (ч. 1 ст. 354), на строк від од-
ного до двох років (ч. 3 ст. 3684); обмеження волі на строк до чотирьох років 
(ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 3683, ч. 2 ст. 3684, ), на строк до п’яти  років 
(ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 3652), на строк від трьох до п'яти років (ч. 3 ст. 191), на 
строк до трьох років (ч. 1 ст. 312, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 354, ч. 4 ст. 354, ч. 1 
ст. 364, ч. 1 ст. 3652, ч. 3 ст. 3683), на строк від двох до п'яти років (ч. 2 
ст. 210, ч. 3 ст. 3684, ч. 1 ст. 3692, ч. 2 ст. 3693), на строк до двох років (ч. 1 
ст. 354, ч. 3 ст. 354, ч. 2 ст. 3641, ч. 1 ст. 3683, ч. 1 ст. 3684, ) на строк від двох 
до чотирьох років (ч. 1 ст. 369), на строк від одного до трьох років (ч. 1 ст. 
3693); громадські роботи на строк до ста годин (ч. 1 ст. 354), на строк від ста 
до двохсот годин (ч. 2 ст. 354, ч. 3 ст. 354, ч. 1 ст. 3683, ч. 1 ст. 3684), на строк 
від ста шістдесяти до двохсот сорока годин (ч. 4 ст. 354); арешт на строк до 
шести місяців (ч. 1 ст. 312, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 3683, ч. 3 ст. 3684), 
на строк від трьох до шести місяців (ч. 2 ст. 320, ч. 1 ст. 368, ), на строк до 
трьох місяців (ч. 2 ст. 3641), позбавлення волі на строк до чотирьох років (ч. 1 
ст. 191, ч. 2 ст. 3683, ч. 2 ст. 3684), на строк до п’яти  років (ч. 2 ст. 191), на 
строк від трьох до восьми років (ч. 3 ст. 191), на строк до трьох років (ч. 1 
ст. 312, ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 354, ч. 4 ст. 354, ч. 1 ст. 364, ч. 1 
ст. 3652, ч. 3 ст. 3683, ч. 1 ст. 3693), на строк від трьох до п'яти років (ч. 2 
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ст. 320, ч. 2 ст. 3652), на строк від двох до шести років (ч. 2 ст. 210), на строк 
до двох років (ч. 1 ст. 354, ч. 3 ст. 354, ч. 1 ст. 3683, ч. 1 ст. 3684), на строк від 
двох до чотирьох років (ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369), на строк від двох до п’яти 
років (ч. 3 ст. 3684, ч. 1 ст. 3692, ч. 2 ст. 3692, ч. 2 ст. 3693)       

 Виключно покарання у виді позбавлення волі притаманне третій групі 
досліджуваних кримінальних правопорушень, за які даний вид покарання пе-
редбачено наступних строків : від п'яти до восьми років (ч. 3 ст. 3652, ч. 4 
ст. 191), від семи до дванадцяти років (ч. 3 ст. 308, ч. 5 ст. 191), від трьох до 
семи років (ч. 4 ст. 3683,  ч. 2 ст. 312, ч. 1 ст. 262), від п'яти до десяти років 
(ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 262), від десяти до п'ятнадцяти років (ч. 3 ст. 262), від 
трьох до шести років (ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 308), від 
п'яти до дванадцяти років (ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 312), від двох до 
шести років (ч. 2 ст. 313), від трьох до восьми років (ч. 3 ст. 3692, ч. 1 ст. 410), 
від п’яти до десяти років (ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 3685,  ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 410), 
від десяти до п’ятнадцяти років (ч. 4 ст. 410), від восьми до дванадцяти років 
(ч. 4 ст. 368), від чотирьох до восьми років (ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 3684). 

Слід звернути увагу на те, що деякі санкції статей, які передбачають по-
карання за корупційні кримінальні правопорушення поряд із основним пока-
ранням також закріплюють додаткове покарання у виді позбавлення права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю (ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 
191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 312, ч. 3 ст. 312, 
ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 320, ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 
ст. 3641, ч. 2 ст. 3641, ч. 1 ст. 3652, ч. 2 ст. 3652, ч. 3 ст. 3652, ч. 1 ст. 368, ч. 2 
ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 3683, ч. 4 ст. 3683, ч. 3 ст. 3684, ч. 4 ст. 
3684, ч. 1 ст. 3685), штраф (ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369) та конфіска-
цію майна (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 312, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 3652, ч. 3 
ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 3683, ч. 3 ст. 3684, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 
369, ч. 3 ст. 3692).  

Отже, проведений кримінально-правовий аналіз покарань, передбачених 
за корупційні кримінальні правопорушення показав, що їх можна поділити на 
три групи : покарання, не пов’язані з позбавленням волі; альтернативні пока-
рання, або позбавлення волі, або інше, більш м’яке покарання; покарання у 
виді позбавлення волі. За вчинення корупційного кримінального правопору-
шення можуть бути застосовані такі основні покарання, як : штраф, громад-
ські роботи, виправні роботи, арешт, обмеження волі, позбавлення волі.  
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