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1. Корупція є одним зі складних негативних 
феноменів сучасності, який здатен породжувати 
несприятливі зміни у різних напрямах економічно
го, політичного, соціального розвитку кожної дер
жави. Сьогодні вона набуває нових організаційних 
форм, охоплює все більше галузей та сфер суспіль
них відносин. У широкому розумінні корупція – це 
підкупність і продажність громадських і політич
них діячів, протиправна діяльність, яка полягає у 
використанні службовими особами їхніх прав і по
садових можливостей для особистого збагачення 
[1, с. 413]. На рівні національного законодавства 
поняття корупції закріплене в Законі України від 
14 жовтня 2014 р. «Про запобігання корупції», згід
но якого її визначено як використання особою, за
значеною у частині першій ст. 3 цього Закону (до 
них належать посадові та службові особи держав
них органів, органів влади, особи, які прирівню
ються до осіб, уповноважених на виконання функ
цій держави або місцевого самоврядування, особи, 
які постійно або тимчасово обіймають посади, 
пов’язані з виконанням організаційнорозпорядчих 
чи адміністративногосподарських обов’язків, або 
спеціально уповноважені на виконання таких обо
в’язків у юридичних особах приватного права неза
лежно від організаційноправової форми, а у пев
них випадках – й інші особи, які не є службовими 
особами та які виконують роботу або надають по
слуги відповідно до договору з підприємством, 
установою, організацією), наданих їй службових 
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з 
метою одержання неправомірної вигоди або при
йняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/ 
пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання непра
вомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій 
статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізи
чним чи юридичним особам з метою схилити цю 
особу до протиправного використання наданих їй 
службових повноважень чи пов’язаних з ними мо
жливостей [2]. 

У Конвенції Організації Об’єднаних Націй про
ти корупції зазначається, що кожна державаучас
ниця вживає таких законодавчих та інших заходів, 
які можуть бути необхідними для визнання кримі
нально караними діянь, що містять ознаки прояву 
корупції [3]. При цьому в міжнародних документах, 
як правило, не міститься чітких дефініцій цього 
явища, але наводяться переліки проявів корупції та 

її ознаки. Так, в Конвенції ООН проти транснаціона
льної організованої злочинності 2000 р. наведено 
такі обов’язкові ознаки корупції: пропозиція чи на
дання, вимагання або прийняття якоїнебудь не
правомірної переваги, у тому числі такої, яка зроб
лена навмисно; будьяка неправомірно надана 
перевага включає в себе як матеріальну вигоду, так 
і переваги нематеріального характеру; корупційні 
діяння можуть вчинюватись як особисто, так і че
рез посередників [4]. 

2. Сучасна корупція, яку часто порівнюють із 
тяжкою соціальною «хворобою», не оминула й сус
пільні відносини, які складаються у сфері спорту та 
фізичного виховання.  

Згідно офіційних визначень спорт – це діяль
ність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, 
спрямована на виявлення та уніфіковане порівнян
ня досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та 
іншій підготовленостях шляхом проведення спорти
вних змагань та відповідної підготовки до них [5]. 
Діяльність у сфері спорту – діяльність визначених 
законом суб’єктів, пов’язана з підготовкою спорт
сменів, організацією, проведенням і забезпеченням 
спортивних заходів, а також з управлінням розвит
ком видів спорту, офіційно визнаних в Україні [6].  

У відносини з організації та здійснення спор
тивної діяльності залучено широке коло учасників, 
у тому числі й осіб, які наділені певним обсягом 
повноважень щодо розподілу й використання дер
жавних й недержавних коштів і майна (для забез
печення функціонування спортивних установ, тре
нувань і підготовки спортсменів, проведення 
спортивних заходів тощо), організаційнорозпоряд
чими й адміністративногосподарськими повнова
женнями. Можливості маніпулювання цими фон
дами відкриває широке поле для зловживань, 
одержання неправомірної вигоди, незаконного 
збагачення, тобто корупційних правопорушень, в 
тому числі тих, що є кримінально караними. У 
зв’язку із цим важливим теоретичним і практич
ним завданням є виявлення корупційних правопо
рушень в сфері спорту, протидія яким можлива 
шляхом застосування заходів кримінальноправо
вого впливу.  

3. Узагальнивши деякі відомості про корупцій
ні практики в царині фізичного виховання та спор
ту можна виділити деякі способи неправомірного 
використання функціонерами цієї галузі повнова
жень на свою користь чи на користь третіх осіб. 
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Одним з них є привласнення відповідними службо
вими особами коштів, які виділяються на прове
дення спортивних змагань (що включає в себе оре
нду спортивних майданчиків чи стадіонів, переїзди 
спортсменів в інші міста або країни тощо). Коруп
ційні практики можливі й під час закупівлі чи оре
нди приміщень, спортивного обладнання та інших 
засобів, які забезпечують спортивну діяльність 
(зокрема, укладення угод їх купівліпродажу чи 
найму за завідомо завищеними цінами). За вітчиз
няним законодавством розкрадання та привлас
нення коштів з використанням службового стано
вища кваліфікуються як злочин проти власності 
(ст. 191 КК України). Водночас, за міжнародно
правовими стандартами подібні дії вважаються 
корупцією. Так, згідно зі ст. 17 Конвенції Організа
ції Об’єднаних Націй проти корупції розкрадання, 
неправомірне привласнення або інше нецільове 
використання майна державною посадовою особою 
визнається одним з видів корупційних правопору
шень [4]. 

Проявом корупції є деякі порушення засад до
брочесності й об’єктивності в спорті. Як відомо, 
спортивні змагання повинні відбуватися за прави
лами чесної гри. Спортсмени, особи допоміжного 
спортивного персоналу, які беруть участь у спор
тивному змаганні, посадові особи у сфері спорту 
повинні сумлінно виконувати свої спортивні, про
фесійні та службові обов’язки, не допускати зло
вживань ними, не розголошувати і не використо
вувати в інший спосіб ексклюзивну спортивну 
інформацію, крім випадків, встановлених законом, 
утримуватися від виконання неправомірних рі
шень чи вказівок керівництва та від задоволення 
пропозицій інших осіб, що можуть протиправно 
вплинути на хід або результати офіційних спорти
вних змагань. Проте це не завжди так. Незаконні 
маніпуляції з результатами спортивних змагань є 
давно відомим видом правопорушень в спорті. Не
щодавно подібні діяння були криміналізовано в 
Україні: згідно із ст. 3693 КК України встановлено 
кримінальну відповідальність з окремі види суспі

льно небезпечної поведінки в царині спорту (вплив 
на результати офіційних спортивних змагань та 
одержання внаслідок таких діянь вигоди; пору
шення заборони розміщення ставок на спорт). При 
цьому вплив на результати офіційних спортивних 
змагань, з огляду на зміст ч. 2 ст. 8 Закону «Про за
побігання впливу корупційних правопорушень на 
результати офіційних спортивних змагань» є кору
пційним правопорушенням – діянням, спрямова
ним на некоректні зміни ходу спортивного змаган
ня чи його результату шляхом повного або 
часткового виключення непередбачуваного харак
теру змагань і досягнення наперед визначеного їх 
наслідку [7, с. 417]. Поширеним способом зміни ре
зультатів змагань є корупційний метод – підкуп 
деяких причетних до них суб’єктів (наприклад, 
тренерів, спортсменів). 

Окремим видом корупції у спорті є викорис
тання спортивними функціонерами міжнародного, 
регіонального та національного рівнів своїх повно
важень і можливостей з метою незаконного збага
чення. Вказані вище правопорушення є актуальни
ми в Україні та у світі в цілому. Так, наприклад, 
останніми роками неодноразово оприлюднювалась 
інформація про численні випадки одержання не
правомірної вигоди чиновниками футбольних асо
ціацій різних рівнів (аж до всесвітнього) за дії або 
бездіяльність, вчинені на користь тих чи інших 
суб’єктів (комерційних організацій, спортивних 
команд і навіть цілих країн). Згідно із КК України 
такі дії є корупційним злочином (підкуп службової 
особи юридичної особи приватного права незалеж
но від організаційноправової форми). 

4. Для забезпечення нормального розвитку 
держави нагальною необхідністю є протидія кору
пції в усіх сферах, в тому числі й тих, що пов’язані зі 
спортивною діяльністю. Зокрема, подолання кору
пції в спорті є важливою передумовою для форму
вання основ здоров’я нації, гармонійного розвитку 
кожної окремої особистості, розвитку вітчизняного 
спорту на засадах порядності, об’єктивності й доб
рочесності. 
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