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ÏÐÅÄÌÅÒ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÃÎ ÇÁÀÃÀ×ÅÍÍß 
Ó ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÀÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

У статті на основі вироблених теорією 
кримінального права підстав криміналізації 
суспільно небезпечних з’ясовано генезу та со-
ціальну необхідність існування норми, яка 
регламентує кримінальну відповідальність за 
незаконне збагачення (ст. 3685 Криміналь-
ного кодексу України). Автором зосереджено 
увагу на проблемних питаннях предмету не-
законного збагачення. Встановлено, що пред-
метом незаконного збагачення є активи: 
а) грошові кошти, у тому числі електронні; 
б) інше майно (оборотні активи – готівка 
та кошти, запаси, які можуть бути досить 
швидко трансформовані в готівку (як прави-
ло, протягом року); основні фонди з довгим 
терміном служби, що використовуються 
підприємством при виробництві товарів і 
послуг, які включають такі нематеріальні 
активи, як патенти і торгові знаки (що не 
мають натуральна-речової форми, але цінні 
для підприємства), капіталовкладення в інші 
компанії або довготермінові цінні папери, 
«витрати майбутніх періодів» і різні інші ак-
тиви (залежно від профілю того чи іншого під-
приємства), а також доходи від них, якщо їх 
розмір (вартість) перевищує одну тисячу нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян; 
в) обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а 
також роботи чи послуги, надані особі, упо-
вноваженій на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування).
Активи, які перераховані у кримінально-

правовій нормі незаконного збагачення ви-
користовуються та застосовуються у різних 
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нормативних документах , що обумовлює про-
блематику та актуальність їх дослідження.
Ключові слова: незаконне збагачення, кри-

мінальне правопорушення, кримінальна від-
повідальність, предмет кримінального право-
порушення, активи, грошові кошти, майно, 
спеціальний суб’єкт.

Постановка проблеми
Відповідно до ст. 19 Конституції Укра-

їни, посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, у межах повноважень та в спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами 
нашої держави [1]. Від реалізації цього по-
ложення значною мірою залежить належна 
діяльність державного апарату, функціону-
вання підприємств, установ та організацій 
усіх форм власності, своєчасне й справедливе 
розв’язання соціальних проблем, забезпечен-
ня реалізації конституційних прав і свобод 
людини та громадянина, законних інтересів 
юридичних осіб. На вирішення цих питань 
має бути спрямовано зусилля всіх службових 
осіб владних органів.
Однак службові особи у сферах публічно-

го права нерідко вдаються до злочинних по-
рушень покладених на них обов’язків. Своїми 
протиправними діями вони унеможливлю-
ють нормальну роботу органів державної вла-
ди, місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій державної форми влас-
ності, завдають значної шкоди державним і 
громадським інтересам, охоронюваним за-
коном правам фізичних та юридичних осіб, 
підривають авторитет держави, грубо по-
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рушують законодавчо закріплений порядок 
здійснення повноважень службовими особа-
ми органів влади, місцевого самоврядування, 
управлінських структур приватного сектора.
Одним із найбільш поширених і небез-

печних кримінальних правопорушень цієї 
категорії є незаконне збагачення (ст. 3685 
Кримінального кодексу (КК) України), а іс-
нування цього соціально негативного явища 
зумовлене багатьма чинниками – економіч-
ними, соціальними, політичними, психоло-
гічними.
Безумовно, Україна перебуває ще на шля-

ху становлення та розвитку кримінальної від-
повідальності за незаконне збагачення, і без-
ліч наукових дискусій із цього питання, які 
тривають від самого початку запровадження 
такої відповідальності, є тому свідченням. 
Метою цих дискусій є вироблення оптималь-
ної для нашої країни моделі кримінальної 
відповідальності за незаконне збагачення, що 
стало б потужним складником у механізмі бо-
ротьби з корупцією. І передусім це стосується 
формулювання самої норми КК України, що 
у чинній редакції, на жаль, не здатна належ-
ним чином відповідати сучасним викликам у 
цій сфері [2, с. 76].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання кримінальної відповідальності 
за незаконне збагачення в Україні розгляда-
ли у своїх працях: А. В. Андрушко, П. П. Ан-
друшко, А. А. Вознюк, О. І. Гузоватий, О. П. 
Денега, О. О. Дудоров, В. М. Киричко, О. В. 
Кришевич, М. І. Мельник, Д. Г. Михайленко, 
В. О. Навроцький, А. С. Політова, А. В. Сав-
ченко, С. С. Чернявський, Н. О. Симоненко, 
В. Я. Тацій, О. О. Титаренко, В. І. Тютюгін, Г. 
О. Усатий, М. І. Хавронюк, І. Б. Юрчишин, І. 
М. Ясінь та інші. Праці зазначених науковців, 
безперечно, становлять наукову та практич-
ну цінність, однак чимало питань пов’язаних 
з кримінальною відповідністю за незаконне 
збагачення в Україні залишаються дискусій-
ними, а окремі недостатньо чи взагалі не до-
слідженими в контексті змін та доповнень. 

Виклад основного матеріалу
Успіх подальшої розбудови України як 

суверенної і незалежної, демократичної, со-

ціальної, правової держави нині, як ніколи 
раніше, залежить від рішучості політиків, 
державних діячів та публічних службовців і 
принциповості кожного громадянина та гро-
мадянського суспільства загалом у боротьбі 
із зовнішнім і внутрішнім ворогом. Одним із 
найбільш небезпечних внутрішніх супротив-
ників України є корупція, яка унеможливлює 
ефективний економічний, соціальний та гу-
манітарний розвиток України, уповільнює її 
європейську інтеграцію, що зрештою грає на 
руку зовнішнім ворогам нашої держави. Саме 
тому викорінення корупції нині є одним із 
найважливіших завдань Української держа-
ви [3, с. 7].
Так, звертаючись до короткого генезису 

кримінальної відповідальності за незаконне 
збагачення зауважимо, що ще у 2003 р. на за-
гальносвітовому рівні прийнято Конвенцію 
ООН проти корупції, у ст. 20 якої встановле-
но можливість ужиття таких законодавчих та 
інших заходів, які можуть бути необхідними 
для визнання злочином умисне незаконне 
збагачення, тобто значне збільшення активів 
державної посадової особи, яке перевищує 
її законні доходи та які вона не може раціо-
нально обґрунтувати, за умови дотримання 
своєї конституції та основоположних прин-
ципів своєї правової системи [4]. Хоча від-
повідальність за згаданий злочин існувала в 
окремих країнах і до прийняття Конвенції, 
але саме із цього моменту питанню протидії 
незаконному збагаченню як окремому злочи-
ну почали приділяти відповідну увагу у бага-
тьох країнах світу.
Україна не залишилася осторонь цього 

процесу і 18 жовтня 2006 р. ратифікувала за-
значену Конвенцію. Згодом незаконне зба-
гачення було криміналізоване, КК України 
доповнено ст. 3682, яка неодноразово підда-
валася змінам і отримувала нові редакції, а в 
2019 р. ця стаття загалом була визнана Кон-
ституційним Судом України такою, що не від-
повідає Конституції України. У цьому ж 2019 
р. кримінальна відповідальність за вказане 
кримінальне правопорушення була відновле-
на введенням в КК України ст. 3685, яка за-
лишається чинною [2, с. 76; 5].
У кримінально-правовій науці важливе 

значення має правильне теоретичне та прак-
тичне розуміння предмета складу криміналь-
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ного правопорушення, оскільки уміння чітко 
виокремити в кримінально-правовій нормі 
предмет, сприятиме належній кваліфікації 
кримінального правопорушення. При визна-
ченні предмета відносин, які охороняються 
Розділом XVII Особливої частини КК Укра-
їни [6], необхідно враховувати, що предмет 
кримінального правопорушення та предмет 
суспільних відносин не одне й те саме. Як на-
голошує В. Я. Тацій, необхідно розрізняти 
предмет як структурний елемент суспільних 
відносин і предмет кримінального правопо-
рушення як самостійну факультативну ознаку 
складу кримінального правопорушення, що 
існує поряд з об’єктом. Кожен із цих предме-
тів наділений певними ознаками, соціальною 
роллю й виконує різне правове призначен-
ня [7]. Під предметом суспільних відносин, 
стосовно потреб кримінального права, необ-
хідно розуміти все те, з приводу чого або у 
зв’язку з чим існують відносини [8, с. 95]. До 
предметів відносин належать майно, речі, ма-
теріальні та духовні цінності, тобто їх можна 
умовно поділити на ті, що мають матеріаль-
ний характер, і на такі, що мають нематері-
альний характер [9].
Розглядаючи незаконне збагачення в 

ракурсі кримінально-правового механізму 
протидії корупції як результат імплемента-
ції згаданої ст. 20 Конвенції, перш за все слід 
зазначити, що його предметом є активи [10]. 
Міжамериканська конвенція використовує 
термін «майно». При цьому визначення тер-
міна «майно» можемо побачити і в самій кон-
венції ООН, яка визначає його як будь-які 
активи, матеріальні або нематеріальні, рухомі 
або нерухомі, виражені в речах або в правах, 
а також юридичні документи або активи, що 
підтверджують право власності на такі акти-
ви або інтерес у них. Тлумачення терміна «ак-
тиви» ми можемо знайти в міжнародних ак-
тах: як приклад, у Директиві Європейського 
парламенту та Ради міністрів ЄС із боротьби 
з шахрайством у фінансових інтересах Союзу 
за допомогою кримінального права (COM 
(2012) 363 fi nal, який можна тлумачити як ре-
сурси, контрольовані компанією (державою, 
фізичною чи юридичною особами) у резуль-
таті минулих подій, від яких остання очікує 
економічної вигоди в майбутньому3. Насам-
перед, це рухоме й нерухоме майно, грошові 

кошти, цінні папери, основні та виробничі 
фонди, товарно-матеріальні цінності, дебі-
торська заборгованість. Зазначений термін 
несе у собі лише матеріальну частину, а тому 
є складовою більш об’ємного поняття «май-
но» [8, с. 103].
У ст. 3685 КК України зазначено що, неза-

конне збагачення – набуття особою, уповно-
важеною на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, активів, вартість 
яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян 
перевищує її законні доходи [6]. Предметом 
складу кримінального правопорушення пе-
редбаченого ст. 3685 КК є активи, під якими 
згідно із ч. 3 ст. 3685 КК слід розуміти грошові 
кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, 
що перебувають на банківських рахунках чи 
на зберіганні у банках або інших фінансових 
установах), інше майно, майнові права, нема-
теріальні активи, у тому числі криптовалюти, 
обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а 
також роботи чи послуги, надані особі, упо-
вноваженій на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування [6]. Предмет 
незаконного збагачення відноситься до пред-
метів кримінальних правопорушень у сфері 
службової діяльності та професійної діяльнос-
ті пов’язаної з наданням публічних послуг.
Активи, які перераховані у кримінально-

правовій нормі незаконного збагачення ви-
користовуються та застосовуються у різних 
нормативних документах, що обумовлює 
проблематику та актуальність їх дослідження.

1. Грошові кошти, як предмет незаконного 
збагачення.
Першою складовою активів предмета не-

законного збагачення є грошові кошти. Ана-
лізуючи низку нормативно правових актів 
ми звернули увагу на те, що термін «грошо-
ві кошти» не є уніфікованим та тлумачиться 
по різному. Відповідно до ст. 192 Цивільного 
кодексу України (ЦК) законним платіжним 
засобом, обов’язковим до приймання за номі-
нальною вартістю на всій території України, є 
грошова одиниця України – гривня. Інозем-
на валюта може використовуватися в Україні 
у випадках і в порядку, встановлених зако-
ном [11]. 
Закон України «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні» повністю заміняє 
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поняття «грошові кошти» терміном «кошти». 
У ст. 3 зазначеного закону передбачено, що 
кошти існують у готівковій формі (формі гро-
шових знаків) або у безготівковій формі (фор-
мі записів на рахунках у банках). Грошові зна-
ки випускаються у формі банкнот і монет, що 
мають зазначену на них номінальну вартість. 
Гривня як грошова одиниця України (грив-
ня) є єдиним законним платіжним засобом в 
Україні, приймається усіма фізичними і юри-
дичними особами без будь-яких обмежень на 
всій території України для проведення пере-
казів та розрахунків [12]. Окрім цього, відпо-
відно до п. 3 положення про ведення касо-
вих операцій у національній валюті в Укра-
їні затвердженого Постановою Постанови 
Правління Національного банку України від 
29.12.2017 № 148 готівка – грошові знаки на-
ціональної валюти України (банкноти і моне-
ти, у тому числі розмінні, обігові, пам’ятні мо-
нети, які є платіжними засобами); готівкова 
виручка (готівка) - сума фактично одержаної 
готівки від реалізації продукції (товарів, ро-
біт, послуг), а також від операцій, що безпо-
середньо не пов’язані з реалізацією продукції 
(товарів, робіт, послуг) та іншого майна [13]. 
До готівкових грошей відносяться монети та 
паперові гроші. 
Водночас, відповідно до ст. 15 Закону 

України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні» електронні гроші – одини-
ці вартості, які зберігаються на електронно-
му пристрої, приймаються як засіб платежу 
іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, 
і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що ви-
конується в готівковій або безготівковій фор-
мі. Випуск електронних грошей може здій-
снювати виключно банк. Банк, що здійснює 
випуск електронних грошей, бере на себе 
зобов’язання за їх погашення [12]. На нашу 
думку, порівняно з готівковими грошима, 
електронні гроші мають певні переваги та не-
доліки. Серед позитивних моментів виокрем-
люємо: швидкий та зручний формат розра-
хунку, можливість переказу грошової суми 
з однієї країни в іншу, переважна більшість 
систем на яких зберігаються електронні гро-
ші нараховують певні відсотки їх власникам. 
Серед недоліків варто виокремити: збері-

гання грошей власників гаманців на рахун-
ках юридичних осіб, зняття готівки відбу-

вається з комісією, електронні гроші стають 
найбільш зручним предметом для вчинення 
корупційних кримінальних правопорушень 
та вчинення шахрайства відносно їх власни-
ків. 

2. Інше майно, майнові права та нематері-
альні активи, як предмет незаконного збагачен-
ня.
Однією із складових частин активів, що 

є предметом незаконного збагачення є інше 
майно. Відповідно до ст. 190 ЦК майном як 
особливим об’єктом вважаються окрема річ, 
сукупність речей, а також майнові права та 
обов’язки. Майнові права є неспоживною 
річчю. Майнові права визнаються речовими 
правами [11]. У ст. 139 Господарського ко-
дексу України передбачено, що майном ви-
знається сукупність речей та інших цінностей 
(включаючи нематеріальні активи), які мають 
вартісне визначення, виробляються чи вико-
ристовуються у діяльності суб’єктів господа-
рювання та відображаються в їх балансі або 
враховуються в інших передбачених законом 
формах обліку майна цих суб’єктів [14]. Ви-
значення майно також передбачене у п. d) ст. 
2 Конвенція Організації Об’єднаних Націй 
проти корупції у якій зазначено, що майно 
означає будь-які активи, матеріальні або не-
матеріальні, рухомі або нерухомі, виражені в 
речах або в правах, а також юридичні доку-
менти або активи, що підтверджують право 
власності на такі активи або інтерес у них [4]. 
З викладеного випливає, що першим компо-
нентом поняття майно є речі. Відповідно до 
ст. 179 та ст. 181 ЦК річчю є предмет мате-
ріального світу, щодо якого можуть виника-
ти цивільні права та обов’язки. В свою чергу 
речі поділяються на рухомі та не рухомі. До 
нерухомих речей (нерухоме майно, нерухо-
мість) належать земельні ділянки, а також 
об’єкти, розташовані на земельній ділянці, 
переміщення яких є неможливим без їх зне-
цінення та зміни їх призначення. Режим не-
рухомої речі може бути поширений законом 
на повітряні та морські судна, судна внутріш-
нього плавання, космічні об’єкти, а також 
інші речі, права на які підлягають державній 
реєстрації. Рухомими речами є речі, які мож-
на вільно переміщувати у просторі [11]. На-
ступною складовою поняття майна є майнові 
права. Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 3 Закону 
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України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні» 
майновими правами, які можуть оцінюва-
тися, визнаються будь-які права, пов’язані з 
майном, відмінні від права власності, у тому 
числі права, які є складовими частинами пра-
ва власності (права володіння, розпоряджен-
ня, користування), а також інші специфічні 
права (права на провадження діяльності, 
використання природних ресурсів тощо) та 
права вимоги [15]. У зв’язку з взаємозалеж-
ністю, майнові обов’язки можуть бути пред-
метом кримінального правопорушення лише 
в комплексі з майновими правами. 
Різновидом майна як предмета складу 

кримінального правопорушення незакон-
ного збагачення є активи. С. А. Чернецька 
зазначає, що активи – це все, чим володіє 
підприємство (готівка, дебіторська заборго-
ваність, обладнання та майно підприємства) 
[16, с. 155]. Існує три види активів: 1) оборотні 
активи – готівка та кошти, запаси, які можуть 
бути досить швидко трансформовані в готівку 
(як правило, протягом року); 2) основні фон-
ди з довгим терміном служби, що викорис-
товуються підприємством при виробництві 
товарів і послуг (наприклад, будівлі, споруди, 
земля, обладнання); 3) інші активи, які вклю-
чають такі нематеріальні активи, як патенти і 
торгові знаки (що не мають натурально-речо-
вої форми, але цінні для підприємства), капі-
таловкладення в інші компанії або довготер-
мінові цінні папери, «витрати майбутніх пері-
одів» і різні інші активи (залежно від профілю 
того чи іншого підприємства). 

3. Обсяг зменшення фінансових зобов’язань, 
а також роботи чи послуги, надані особі, уповно-
важеній на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, як предмет незаконного 
збагачення.
Термін обсяг зменшення фінансового 

зобов’язання був доданий до активів, що є 
предметом незаконного збагачення разом із 
новою ст. 3685 КК. Попередньо відповідаль-
ність за незаконне збагачення наставала за 
ст. 3682 КК (визнано такою, що не відповідає 
Конституції України (є неконституційною), 
згідно з Рішенням Конституційного Суду № 
1-р/2019 від 26.02.2019)) поняття обсяг змен-
шення фінансового зобов’язання було відсут-
нє. Відповідно до ст. 3682 КК незаконне зба-

гачення – набуття особою, уповноваженою на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, у власність активів у значно-
му розмірі, законність підстав набуття яких 
не підтверджено доказами, а так само пере-
дача нею таких активів будь-якій іншій особі. 
Під активами у значному розмірі у цій статті 
розумілося грошові кошти або інше майно, 
а також доходи від них, якщо їх розмір (вар-
тість) перевищує одну тисячу неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян [6]. Тобто, 
попередня норма мала звужений характер 
та не розкривала у повній мірі активи, які є 
предметом незаконного збагачення. Відпо-
відно до п. 1.4. порядку реєстрації та обліку 
бюджетних зобов’язань розпорядників бю-
джетних коштів та одержувачів бюджетних 
коштів в органах Державної казначейської 
служби України затвердженого наказом Мі-
ністерства фінансів України від 02.03.2012 
№ 309 фінансове зобов’язання - будь-яке 
придбання товару, послуги чи виконання 
інших аналогічних операцій, здійснених роз-
порядником або одержувачем бюджетних 
коштів протягом бюджетного періоду з по-
рушенням норм, установлених Бюджетним 
кодексом України, законом про Державний 
бюджет України та рішенням про місцевий 
бюджет [17]. Відповідно до п. 9 ст. 46 Закону 
України «Про запобігання корупції» фінан-
сові зобов’язання суб’єкта декларування або 
членів його сім’ї, у тому числі отримані кре-
дити, позики, зобов’язання за договорами 
лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок 
основної суми позики (кредиту) та процен-
тів за позикою (кредитом), залишок позики 
(кредиту) станом на кінець звітного періоду, 
зобов’язання за договорами страхування та 
недержавного пенсійного забезпечення. Ві-
домості щодо фінансових зобов’язань вклю-
чають дані про вид зобов’язання, його розмір, 
валюту зобов’язання, інформацію про осо-
бу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, 
відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону України 
«Про запобігання корупції», або найменуван-
ня відповідної юридичної особи із зазначен-
ням коду Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 
та дату виникнення зобов’язання. Такі відо-
мості зазначаються лише у разі, якщо розмір 
зобов’язання перевищує 50 прожиткових мі-
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німумів, встановлених для працездатних осіб 
на 1 січня звітного року [18].
Роботи чи послуги, надані особі, уповно-

важеній на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, як складова акти-
вів предмета незаконного збагачення мають 
свою специфіку. У п. 17 ст. 1 Закону Украї-
ни «Про захист прав споживачів» зазначено, 
що послуга – діяльність виконавця з надання 
(передачі) споживачеві певного визначеного 
договором матеріального чи нематеріально-
го блага, що здійснюється за індивідуальним 
замовленням споживача для задоволення 
його особистих потреб [19]. В залежності від 
сфери існування послуги можна поділити на: 
соціальні, адміністративні та цивільно-право-
ві. Питання послуг, як одного із складових 
предмету складу кримінального правопо-
рушення, у своїй науковій праці розглядала 
О. В. Кришевич. Послуги, пільги, переваги, 
які не мають матеріального змісту (похваль-
на характеристика чи виступ у пресі, надан-
ня престижної роботи і т. ін.), не можуть ви-
знаватися предметом неправомірної вигоди. 
Одержання такого характеру послуг, пільг 
чи переваг може розцінюватися як інша (не-
корислива) зацікавленість при зловживанні 
владою чи службовим становищем і за наяв-
ності підстав кваліфікуються за відповідною 
частиною ст. 364 КК України [20, с. 119]. 

Висновки
На сучасному етапі розвитку правової ді-

яльності держави, одним із пріоритетних пи-
тань залишається запобігання корупційним 
правопорушенням вчинених службовими 
особами, зокрема одним із видів яких є неза-
конне збагачення, що передбачене ст. 3685 КК 
України [6]. Предметом складу кримінально-
го правопорушення передбаченого ст. 3685 
КК є активи, під якими слід розуміти грошові 
кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, 
що перебувають на банківських рахунках чи 
на зберіганні у банках або інших фінансових 
установах), інше майно, майнові права, нема-
теріальні активи, у тому числі криптовалюти, 
обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а 
також роботи чи послуги, надані особі, упо-
вноваженій на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування.

Проаналізувавши предмет складу неза-
конного збагачення варто констатувати, що 
активи, які є предметом незаконного збага-
чення, потребують вдосконалення, зокре-
ма розглядаючи поняття грошові кошти, як 
предмету незаконного збагачення, встанов-
лено відсутність його уніфікації та тлумачен-
ня по різному в багатьох нормативно-право-
вих актах. Грошові кошти можуть бути у ви-
гляді монет, паперових гроші, електронних 
грошей, кредитних грошей та валютних 
цінностей. Щодо іншого майна як складової 
активів незаконного збагачення, то вдалим є 
визначення, яке містить Конвенція Організа-
ції Об’єднаних Націй проти корупції (2003). 
Майновими правами визнаються будь-які 
права, пов’язані з майном, відмінні від права 
власності, у тому числі права, які є складови-
ми частинами права власності, а також інші 
специфічні права та права вимоги. Обсяг 
зменшення фінансовим зобов’язанням необ-
хідно розглядати в контексті Закону України 
«Про запобігання корупції» (2014).
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SUBJECT OF ILLEGAL ENRICHMENT 
IN THE CRIMINAL LAW OF UKRAINE
In the article, based on the grounds of criminaliza-

tion of socially dangerous persons developed by the theo-
ry of criminal law, the genesis and social necessity of the 
existence of the norm regulating criminal liability for 
illegal enrichment (Article 3685 of the Criminal Code 
of Ukraine) is clarifi ed. The author focused attention 
on the problematic issues of the subject of illegal enrich-
ment. It was established that the following assets are the 
subject of illegal enrichment: a) money, including elec-
tronic funds; b) other property (current assets - cash and 
funds, stocks that can be quickly transformed into cash 
(usually within a year); fi xed assets with a long service 
life, used by the enterprise in the production of goods 
and services, which include such intangible assets, such 
as patents and trademarks (which do not have physi-
cal form, but are valuable for the enterprise), capital 
investments in other companies or long-term securities, 
“expenses of future periods” and various other assets 
(depending on the profi le of this or that enterprise), as 
well as income from them, if their size (value) exceeds 
one thousand tax-free minimum incomes of citizens; c) 
the amount of reduction of fi nancial obligations, as well 
as work or services provided to a person authorized to 
perform the functions of the state or local self-govern-
ment).

The assets listed in the criminal law norm of ille-
gal enrichment are used and applied in various regu-
latory documents, which determines the problems and 
relevance of their research.

Key words: illegal enrichment, criminal offense, 
criminal liability, subject of criminal offense, assets, 
money, property, special entity.


