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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Ст. 42 Конституції України закріплює право кожного на 

не заборонену законодавством підприємницьку діяльність; держава забезпечує 

захист конкуренції в підприємницькій діяльності; не допускаються зловживання 

монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та 

недобросовісна конкуренція. Ці положення Основного Закону безпосередньо 

стосуються сфери забезпечення та охорони відносин ринкової економіки в нашій 

державі.  

Триваюча економічна криза, яка проявляється, зокрема, у високому рівні 

«тінізації» та криміналізації національної економіки, у монопольно-олігархічній та 

низькотехнологічній економічній моделі, визнана однією з актуальних загроз 

національній безпеці України (п. 3.4 Стратегії національної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015). 

Безвідносно до «національності» механізмів функціонування економічної 

системи успішний розвиток економіки значно залежить від ступеня взаємодії з 

іншими такими системами. Ця теза видається надзвичайно злободенною з огляду на 

активізацію процесів світової глобалізації. На цьому тлі особливого значення 

набуває налагодження публічною владою в Україні гармонійних, продуктивних 

взаємовідносин між національною економічною системою та аналогічними 

системами зарубіжних країн, а також із регіональними економічними системами 

об’єднань держав. 

Сьогодні Сполучені Штати Америки (далі – США) є лідером у багатьох сферах 

світового економічного розвитку, починаючи з фондових ринків та сфери високих 

технологій і завершуючи законами вільної конкуренції та прозорою моделлю 

визнання компаній неплатоспроможними. Ця держава демонструє помітні 

досягнення з питань функціонування та правового забезпечення ринкової, 

ліберальної економічної моделі. Для України, яка відносно нещодавно обрала 

ринковий вектор розвитку економіки, релевантний американський досвід, який 

завжди відрізнявся стабільністю економічного розвитку і, зокрема, ліберальністю 

ринкових відносин, однак у чітко установлених державою межах, тим більше 

повинен бути корисним. Водночас ознайомлення з цим досвідом переконує в тому, 

що реалізація правовідносин у системі координат вільного ринку не має імунітету 

від протиправних зловживань на ньому. Це, своєю чергою, актуалізує критичне 

порівняльне дослідження комплексу питань протидії економічним посяганням 

засобами кримінального права в цій державі та в Україні, спонукає виокремити 

конкретні елементи та норми економічного блоку кримінального права США, які 

можна використати під час удосконалення відповідних положень кримінального 

законодавства України та практики його застосування. 

Наявність схожих і принципово порівнюваних питань у контексті аналізу 

проявів суспільно небезпечної поведінки в ринковій економіці, а також визначення 

оптимальних способів їх вирішення у розгляданих державах актуалізує доцільність 

здійснення всебічного компаративістського дослідження сучасних проблем 

кримінально-правової охорони економічних відносин у США та Україні. 
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Проблемам кримінальної відповідальності за економічні злочини в Україні, у 

т.ч. у порівняльному контексті, присвячені, зокрема, дослідження П. Андрушка, 

П. Берзіна, А. Бойка, Н. Гуторової, Р. Волинця, В. Мойсика, В. Навроцького, 

М. Панова, В. Поповича, А. Савченка, Є. Стрельцова, О. Шаповалової, 

М. Хавронюка, В. Хилюти. Питання, пов’язані з кримінально-правовою оцінкою 

окремих видів діянь в економічній сфері та визначенням їхніх ознак, висвітлювали 

Г. Болдарь, Б. Грек, В. Дацюк, О. Кашкаров, Р. Мовчан, Л. Павлик, О. Радутний, 

В. Франчук та деякі інші автори. Найбільш послідовний і системний підхід до 

розв’язання проблем, пов’язаних з кваліфікацією цієї категорії злочинів та 

практикою застосування норм Кримінального кодексу України (далі – КК), що їх 

установлюють, утілений у наукових працях О. Дудорова. 

В американській кримінально-правовій доктрині проблеми відповідальності за 

економічні злочини в різні часи вивчали К. Брікей, С. Буел, С. Грін, Л. Дерван, 

У. Загаріс, Дж. Кофі, Е. Луна, П. Морган, Дж. О’Салліван, Е. Подгор, Р. Познер, 

Дж. Ракофф, Е. Сазерленд, К. Страдер, П. Хеннінг та ін. Більш фрагментарно 

відповідна сфера кримінально-правового регулювання відбивається у працях 

В. Батлера, У. Бернама, С. Кадіша, П. Ларкіна, П. Робінсона, Ф. Сайре, У. Станца, 

Дж. Флетчера. 

Вивченню загальних питань кримінального права (законодавства) США та 

України в порівняльному аспекті присвячені дві докторські дисертації: А. Савченка 

(«Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального 

кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки», 2008) та 

Є. Полянського («Кримінально-правова доктрина США: генезис, обґрунтування, 

перспективи», 2015). Здобутки цих учених, безумовно, сформували значну науково-

теоретичну базу для розв’язання багатьох компаративістських проблем у сфері 

кримінально-правової охорони економічних відносин. Однак у зазначеному ракурсі 

спеціального наукового дослідження питань відповідальності за економічні злочини 

в українській кримінально-правовій науці дотепер не виконувалося. 

Попри чималу кількість наукових робіт, присвячених кримінально-правовій 

охороні економічних відносин в Україні (зокрема підготовлених із використанням 

порівняльно-правового методу), низка концептуальних питань щодо побудови 

оптимальної моделі механізму правової протидії економічним злочинам потребують 

фахового розв’язання, залишаючись дотепер невирішеними. Із-поміж них, 

насамперед, заслуговують на увагу такі: недостатній рівень обґрунтованості 

теоретико-методологічних засад порівняльних кримінально-правових досліджень; 

суперечливість, змістова «розбалансованість» сформульованих науковцями 

пропозицій із удосконалення розділу VII Особливої частини КК; відсутність єдності 

з питання про позначення групи норм, які встановлюють відповідальність за 

економічні злочини, у КК, а також щодо класифікації відповідних посягань; 

слабкість наукової інтерпретації та низький рівень практичного використання 

складних міжгалузевих зв’язків між нормами кримінального та регулятивного 

законодавства в економічній сфері; пошук найбільш удалої теоретичної моделі 

кримінально-правового впливу на юридичних осіб з подальшим її втіленням у 

практичному вимірі; перманентність проблемних питань (помилок), що виникають у 
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зв’язку із кваліфікацією економічних злочинів, необхідність узагальнення 

відповідної практики та визначення способів їхнього усунення; відсутність 

прагматичної концепції кримінально-правового впливу на осіб, які вчиняють 

економічні злочини. 

Викладене зумовлює потребу здійснити компаративістське дослідження 

кримінально-правового забезпечення охорони відносин ринкової економіки, яке 

завдяки системному зверненню, зокрема до релевантних офіційних, доктринальних 

та правозастосовних джерел у США, уможливить вироблення науково 

обґрунтованих та затребуваних практикою підходів до розв’язання в Україні 

позначених та інших кримінально-правових проблем.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Робота виконана на кафедрі кримінально-правових дисциплін Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відповідно до: 

Стратегії національної безпеки України (Указ Президента України від 26 травня 

2015 р. № 287/2015); Стратегії розвитку Національної академії правових наук 

України на 2016–2020 роки (постанова загальних зборів НАПрН України від 

3 березня 2016 р.); Переліку перспективних напрямів кандидатських та докторських 

дисертацій за юридичними спеціальностями (рішення президії НАПрН України від 

18 жовтня 2013 р. № 86/11); Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015–2019 

років (наказ МВС України від 16 березня 2015 р. № 275). 

Частину дисертаційного дослідження (підрозділи 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 4.1) було 

виконано під час реалізації міжнародного науково-дослідницького гранту, наданого 

Програмою академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні (серпень 2015 р. – лютий 

2016 р.), у коледжі права Стетсонського університету (м. Галфпорт, США). 

Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 23 січня 2017 р. (протокол № 7), 

уточнена 30 січня 2020 р. (протокол № 7).  

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб на підставі 

бінарного компаративістського аналізу норм кримінального права щодо 

відповідальності за економічні злочини, спираючись на позитивний досвід США та 

враховуючи сучасні тенденції розвитку вітчизняної правової системи, визначити 

концептуальні засади кримінально-правової охорони економічних відносин в 

Україні і сформулювати на цій основі пропозиції, спрямовані на вдосконалення 

кримінального законодавства та практики його застосування. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання:  

– визначити зміст, якість і напрями компаративістських досліджень у галузі 

кримінального права України та США, висвітлити особливості таких досліджень у 

сфері відповідальності за економічні злочини; 

– систематизувати методологічний інструментарій порівняльно-правових 

досліджень, присвячених проблемам відповідальності за економічні злочини, та 

розкрити його специфіку; 

– перевірити, чи відповідає офіційна назва розділу VII Особливої частини КК 

змісту розміщених у ньому заборон, установити критерії криміналізації діянь в 
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економічній сфері та запропонувати авторську класифікацію посягань на економічні 

відносини; 

– визначити особливості взаємодії положень регулятивного законодавства у 

сфері економіки та кримінально-правових норм, що забезпечують її охорону; 

– розглянути найбільш проблемні в доктрині і на практиці питання, пов’язані із 

заходами кримінально-правового впливу на юридичних осіб (корпорацій) за вчинені 

ними та / або в їхніх інтересах економічні злочини; 

– з’ясувати специфіку вини у складах економічних злочинів; 

– здійснити порівняльний аналіз теоретичних, законодавчих та 

правозастосовних положень щодо юридичної оцінки посягань на головні сфери 

економічної діяльності (фондовий ринок, систему оподаткування, фінансову 

систему, режим ринкової конкуренції та встановлений порядок визнання суб’єкта 

економічної діяльності банкрутом); 

– проаналізувати дискусійні аспекти встановлення та застосування заходів 

кримінально-правового впливу щодо осіб, які вчинили економічні злочини в США 

та Україні; 

– висунути та обґрунтувати ідею найбільш оптимальної системи кримінально-

правових норм про економічні злочини, зосередивши основну увагу на розробленні 

пропозицій, спрямованих на вдосконалення практично затребуваних положень 

кримінального законодавства України про відповідальність за економічні злочини, а 

також підвищення ефективності застосування цих норм на практиці. 

Об’єкт дослідження – правова охорона економічних відносин у США та 

Україні. 

Предмет дослідження – кримінально-правова охорона економічних відносин у 

США та Україні в її компаративістському аспекті. 

Методи дослідження. Для досягнення поставлених мети і завдань дослідження 

використані такі загальнонаукові та спеціально-наукові методи пізнання правових 

явищ: порівняльний – у межах послідовного критичного зіставлення положень 

кримінального права США та України, що стосуються підстав відповідальності за 

економічні злочини та заходів кримінально-правового впливу до осіб, які їх вчинили 

(розділи 2, 3, 4); історичний – у контексті ретроспективного аналізу змісту 

кримінально-правових норм у межах визначеного предмета дослідження (розділ 1, 

підрозділи 2.1, 2.3, 3.1, 4.1); системний (метод системно-структурного аналізу) – у 

спосіб визначення місця інституту відповідальності за економічні злочини в системі 

санкціонованих державою заходів правового регулювання економічних відносин, а 

також через установлення порядку співвідношення групи норм, закріплених у 

розділі VII Особливої частини КК, з нормами інших розділів Загальної та Особливої 

частини КК (розділи 2, 4, підрозділ 3.1); формально-логічний (догматичний) – 

забезпечив здійснення наукового тлумачення законодавства України та США про 

відповідальність за економічні злочини, а також обґрунтування напрямів 

удосконалення досліджуваних норм (розділ 2, підрозділи 3.2–3.6, 4.1); 

соціологічний – застосовувався для аналізу проблемних питань, пов’язаних із 

криміналізацією та декриміналізацією економічних посягань, а також при 

узагальненні матеріалів опублікованої судoвої практики з досліджуваної категорії 
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злочинів (підрозділи 2.1, 3.2–3.6); статистичний – дозволив проаналізувати та 

узагальнити інформацію про кількісні показники застосування заходів кримінально-

правового впливу щодо осіб, які вчинили економічні злочини (підрозділ 2.3, розділи 

3, 4); моделювання – використовувався для формулювання законодавчих новел КК у 

сфері відповідальності за економічні злочини, а також пропозицій, спрямованих на 

вдосконалення відповідної практики (підрозділи 3.2–3.6, розділ 4). 

Емпіричну базу дослідження складають результати вивчення та узагальнення 

судової практики у справах про економічні злочини в США (всього 232 справи) та 

Україні (всього 112 справ); узагальнення судової практики, здійсненого Верховним 

Судом США (далі – ВС США), Верховним Судом в Україні, Вищим 

спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

федеральними апеляційними судами США, апеляційними судами м. Києва та 

областей України; узагальнення Міністерства юстиції США щодо практики 

застосування норм про економічні злочини; опрацювання статистичних даних 

Державної судової адміністрації України із застосування норм КК про злочини у 

сфері господарської діяльності в період 2010–2019 рр.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим комплексним і системним компаративістським дослідженням проблем 

кримінально-правового забезпечення охорони економічних відносин у США та 

Україні. Наукову новизну дисертаційного дослідження розкривають, зокрема, такі 

основні положення: 

уперше: 

1) на підставі проведеного бінарного дослідження проблем кримінально-

правової охорони економічних відносин у США та Україні визначено концептуальні 

засади перспективного розвитку вітчизняного кримінального законодавства про 

відповідальність за економічні злочини, з урахуванням чого запропоновано в межах 

реформованого розділу VII Особливої частини КК втілити удосконалену модель 

забезпечення належного правопорядку в економічних відносинах ринкового типу;  

2) з урахуванням досвіду США в частині ефективної системи кримінально-

правової охорони економічних відносин розроблено теоретичну модель, спираючись 

на яку запропоновано здійснювати комплексну реконструкцію розділу 

VII Особливої частини КК у спосіб декриміналізації та рекриміналізації, 

установлення нових підходів до визначення меж протиправності окремих типів 

поведінки, а також оптимізації правових норм про заходи кримінально-правового 

впливу на осіб, які вчинили економічні злочини, що сприятиме узгодженню 

суворості такого впливу з характером соціальної шкідливості (тяжкістю заподіяної 

шкоди); 

3) за результатами порівняльного аналізу ознак складів окремих економічних 

злочинів (проти фондового ринку, відносин вільної конкуренції, у сфері банкрутства 

тощо) у США та Україні установлено характер впливу процесів економічної 

глобалізації на розвиток норм національного кримінального права про 

відповідальність за такі злочини і показано, що відповідні кримінально-правові 

заборони окремих держав (у т.ч. належних до різних правових сімей) поступово 

зближуються за формально-змістовими ознаками, створюючи в такий спосіб 
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універсальні моделі кримінально-правової охорони окремих груп економічних 

відносин;  

4) на підставі компаративістського аналізу кримінально-правової 

характеристики основних видів економічних злочинів за законодавством США та 

України висловлено ідеї: а) змінити національні кримінально-правові приписи про 

відповідальність за маніпулювання на фондовому ринку та зловживання 

інсайдерською інформацією з тим, щоб використати економічні критерії як 

підґрунтя для правового забезпечення функціонування фондового ринку загалом та 

його кримінально-правової охорони зокрема; б) запровадити кримінальну 

відповідальність за податкове шахрайство замість визнаної недосконалою існуючої 

нормативної моделі «ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»; 

в) рекриміналізувати порушення вимог законодавства про економічну конкуренцію 

(зокрема, у формі зловживання монопольним становищем і координованої змови 

учасників ринку на фіксування цін); г) відновити кримінальну відповідальність за 

обман кредиторів (фіктивне банкрутство) зі скасуванням адміністративної 

відповідальності за аналогічний делікт; 

5) визначено специфіку методологічної моделі компаративістських досліджень 

(на прикладі вивчення проблем кримінально-правової охорони економічних 

відносин), яка полягає в обов’язковості комплексного врахування економічних, 

історичних, політичних, морально-психологічних, інтерпретаційних та 

лінгвістичних факторів;  

6) на підставі аналітичного опрацювання вироків судів у справах про 

економічні злочини встановлено, що притаманна державам загального права 

концепція stare decisis (забезпечує підхід, за якого раніше ухвалене рішення, у якому 

аналізувалось схоже за змістом правове питання, набуває статусу обов’язкового в 

подальшій судовій практиці) кореспондує ст. 13 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», яка регламентує окремі компоненти прецедентної практики, 

адаптовані під специфіку українського права; спираючись на рішення суду 

касаційної інстанції у справах про економічні злочини, передбачені ст. 203-2 і 

ст. 204 КК, показані позитивні результати запровадження вітчизняної моделі 

обов’язкового врахування правових позицій Верховного Суду);  

7) за результатами критичного порівняння установлено, що реалізований у КК 

підхід до визначення структури норм про економічні злочини переважає над 

американським підходом, який не вирізняється чіткою, уніфікованою структурою та 

формально-змістовими зв’язками між окремими нормами федерального 

законодавства, а також між послідовно розташованими групами норм про 

економічні злочини певного виду; 

8) обґрунтовано, що соціальна шкідливість є обов’язковою ознакою злочину, у 

зв’язку з чим запропоновано цю ознаку відбити в нормативному визначенні 

кримінального правопорушення замість її чинного еквіваленту (суспільна 

небезпека); 

9) розкрито особливий зміст вини у складі економічного правопорушення, 

установлено законодавчі і правозастосовні підходи щодо врахування цих 

особливостей у США та Україні, на підставі чого зроблені висновки про: 



7 

 

а) неприйнятність доктрини суворої відповідальності для кримінального права 

України; б) доречність нормативного закріплення правила про обмежене врахування 

юридичної помилки у вітчизняному кримінальному законі; в) доцільність 

часткового врахування положень доктрини свідомого ігнорування вимог закону в 

процесі вдосконалення норм КК про вину у формі умислу; 

10) з урахуванням з’ясованих переваг американського підходу доведено 

положення про доцільність внесення системних змін до розділу XIV-1 Загальної 

частини КК у частині нормативного вдосконалення порядку стимулювання 

правомірної діяльності юридичних осіб, в інтересах яких було вчинено злочин; 

удосконалено: 

11) вчення про кримінально-правову компаративістику як автономний 

галузевий напрям порівняльного правознавства; 

12) позицію, відповідно до якої назва розділу VII Особливої частини КК 

потребує змін (запропоновано назву «Злочини проти ринкової економіки»), та 

положення про переваги використання універсального поняття «економічні 

злочини» в доктрині кримінального права і правозастосуванні; 

13) положення щодо відмежування злочинів проти власності від економічних 

злочинів з виділенням відповідних критеріїв; 

14) підходи до наукової інтерпретації змісту норм про економічні злочини із 

бланкетним способом конструювання диспозицій, визначені в контексті аналізу 

порівнюваних приписів кримінального законодавства з урахуванням нормотворчих і 

правозастосовних проявів феномену бланкетності; 

15) підходи до інтерпретації підстав офіційного закріплення та форм реалізації 

заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб в Україні;  

16) позицію, згідно з якою ефективність кримінально-правової охорони 

фондового ринку України залежить, поміж іншого, від рівня нормотворчої техніки 

під час описання ознак зловживань у тексті статті КК про незаконне використання 

інсайдерської інформації та від ступеня узгодженості цієї кримінально-правової 

заборони з положеннями регулятивного законодавства; 

17) критерії відмежування податкової оптимізації як прояву правомірної 

поведінки від діянь, які утворюють кримінально каране ухилення від сплати 

податків; 

18) підходи щодо вдосконалення механізмів кримінально-правової охорони 

комерційної таємниці в Україні; 

набули подальшого розвитку: 

19) ідея обов’язкового врахування здобутків економічної науки при визначенні 

ознак девіантної поведінки в економічній сфері та, відповідно, при формуванні 

положень кримінального законодавства про відповідальність за економічні злочини; 

20) особливості вчення про криміналізацію діянь щодо: а) надмірної 

криміналізації економічно значущої поведінки в США; б) необґрунтованої 

гуманізації відповідальності за таку поведінку в Україні; 

21) положення про врахування ознак обману та зловживання довірою в процесі 

конструювання норм кримінального законодавства про відповідальність за 

економічні злочини; 
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22) позиція, яка заперечує потребу в криміналізації необережного банкрутства 

на сучасному етапі розвитку ринкових правовідносин в Україні; 

23) положення про належний рівень нормативної регламентації та деталізації 

інституту давності (зокрема щодо посягань на економічні відносини) і норм про 

підстави застосування угод про визнання винуватості в українському та 

американському кримінальному законодавстві; 

24) позиція про раціональність (на підставі встановленої помилки 

криміналізації) виключення з КК статті про умисне невиконання угоди про 

примирення або про визнання невинуватості (ст. 389-1); 

25) ідея запровадження у КК моделі обмеженої формалізації призначення 

покарань за економічні злочини; 

26) аргументи на користь: а) доцільності оптимізації конфіскаційного ресурсу в 

контексті забезпечення кримінально-правової охорони економічних відносин (через 

виключення з КК норми про конфіскацію майна та одночасне розширення 

нормативних підстав для застосування спеціальної конфіскації щодо ширшого кола 

випадків вчинення економічних злочинів); б) недоцільності законодавчої 

регламентації реституції як самостійного виду покарання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть 

бути використані чи вже використовуються у: 

– правотворчості – при вдосконаленні механізму кримінально-правової 

протидії посяганням на економічні відносини (лист Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності від 16 квітня 2020 р.); 

– правозастосовній діяльності – під час застосування кримінального 

законодавства у справах про злочини у сфері економічних відносин (акти 

впровадження результатів дисертації в діяльність: Касаційного кримінального суду 

у складі Верховного Суду від 24 лютого 2020 р.; прокуратури Донецької області від 

16 березня 2020 р.; територіального управління Державного бюро розслідувань, 

розташованого у місті Мелітополі, від 21 квітня 2020 р.);  

– науково-дослідній діяльності та навчальному процесі – як підґрунтя для 

подальших компаративістських наукових розробок і досліджень проблем 

відповідальності за економічні злочини в США та Україні; під час викладання 

кримінального права, теорії кваліфікації злочинів, порівняльного правознавства та 

інших навчальних дисциплін; у процесі підготовки підручників, наукових та 

практичних посібників, коментарів КК, а також проведення занять з підвищення 

кваліфікації та професійної підготовки слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів (акти 

впровадження результатів дисертації в освітню та науково-дослідну діяльність: 

факультету права і соціального управління Донецького державного університету 

управління від 18 лютого 2020 р.; юридичного факультету Запорізького 

національного університету від 10 березня 2020 р., Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка від 10 березня 2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Положення, які викладені в дисертації та 

виносяться на захист, розроблені автором особисто. У наукових працях, 

опублікованих у співавторстві, власні теоретичні доробки дисертанта становлять 

визначений у списку публікацій обсяг. Наукові ідеї, що належать співавторам 
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опублікованих праць, у дисертації не використовувались. Наукові результати, 

отримані у кандидатській дисертації, повторно на захист не виносяться. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації, сформульовані 

висновки та рекомендації оприлюднено на міжнародних, американських та 

всеукраїнських наукових заходах (науково-практичних конференціях, круглих столах, 

семінарах, юридичних форумах), а саме: «Кримінальний кодекс України: 10 років 

очікувань» (Львів, 2011); «Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: 

кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми» 

(Ірпінь, 2012); «Право та сучасне суспільство: реалії співвідношення» (Запоріжжя, 

2012); Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права (Луганськ, 

2012); «Legislative Fellowship Program» (Сакраменто, США, 2012); «Політика в сфері 

боротьби зі злочинністю» (Івано-Франківськ, 2013); «Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу та криміналістики» (Одеса, 2013); «Center for 

International Legal Studies: Orientation Program» (Зальцбург, Австрія, 2013); 

«Міжнародне, наднаціональне та національне право: проблеми конвергенції» 

(Одеса, 2013); «Азовські правові читання» (Бердянськ, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019); 

«Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції» (Харків, 2014); 

«Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків» (Харків, 2014); 

«Суспільство, правопорядок, злочинність: теоретичні та прикладні проблеми 

сучасної науки» (Миколаїв, 2015); «Проблеми науки кримінального права та їх 

вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності» (Харків, 2015); 

«Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування 

кримінальної юстиції» (Харків, 2016); «Протидія злочинності в Україні: 

кримінально-правові та кримінологічні аспекти» (Миколаїв, 2016); «Соціальна 

функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та 

правозастосування» (Харків, 2016); «Протидія злочинності: теорія та практика: 

матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції» (Київ, 2016); 

«Fulbright Enrichment Seminar» (Атланта, США, 2016); «Corporate Criminal Liability 

2.0» (Галфпорт, США, 2016); «Актуальні питання кримінального права, 

кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса Ґросса)» 

(Львів, 2016); «Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, 

удосконалення судової і правоохоронної систем» (Сєвєродонецьк, 2017); «Актуальні 

проблеми кримінального права та процесу» (Кривий Ріг, 2017); «Кримінальне право: 

традиції та новації» (Чернігів, 2017); «Доступ до правосуддя у контексті судової 

реформи» (Сєвєродонецьк, 2018); «Актуальні проблеми права та шляхи їх 

вирішення» (Маріуполь, 2018); «Фундаментальні проблеми кримінальної 

відповідальності» (Харків, 2018); «Зловживання на фондовому ринку» (Дніпро, 

2018); «Імплементація Aquis ЄС. Зловживання ринком & Сквіз-Аут» (Київ, 2018); 

«Conversations on the Warren Court’s Impact on Criminal Justice – After 50 Years» 

(Галфпорт, США, 2019); «Борьба с преступностью: теория и практика» (Могильов, 

Республіка Білорусь, 2019); «Кальміуські правові читання: Актуальні проблеми 

держави та права» (Маріуполь, 2019); «The Third Global White Collar Crime Institute» 

(Прага, Чеська Республіка, 2019); «Актуальні питання кримінального права, 

кримінології та судочинства» (Київ, 2020).  
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Публікації. Основні положення дисертації оприлюднені у 82 наукових працях, 

серед них: 1 – індивідуальна монографія; 3 – колективні монографії; 1 – науково-

практичний коментар КК (у співавторстві), 2 – науково-практичні посібники (у 

співавторстві); 27 – статті, опубліковані у наукових фахових виданнях України (4 – 

у співавторстві); 5 – статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у 

виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз; 35 – тези 

доповідей на наукових і науково-практичних конференціях; 9 – інші публікації, які 

додатково відображають наукові результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, що включають чотирнадцять підрозділів та тридцять один пункт, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

497 сторінок, з яких обсяг основного тексту – 396 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 427 найменувань на 43 сторінках, додатки – 26 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, завдання, 

об’єкт, предмет і методи дослідження, його зв’язок з науковими програмами, 

планами, темами, грантами; сформульовано положення, які характеризують наукову 

новизну; наведено дані про практичне значення одержаних результатів, про їхню 

апробацію, а також щодо публікацій і структури роботи. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади компаративістських досліджень 

у галузі кримінального права (на прикладі відповідальності за економічні 

злочини)» складається з двох підрозділів, у яких розкрито зміст і завдання 

порівняльного методу в кримінальному праві, а також висвітлюються інші 

методологічні особливості порівняльних кримінально-правових досліджень, зокрема 

в контексті вирішення проблем відповідальності за економічні злочини. 

Підрозділ 1.1 «Порівняльні кримінально-правові дослідження та їхні галузеві 

особливості» складається з двох пунктів.  

У пункті 1.1.1 «Ґенеза кримінально-правової компаративістики як напряму 

порівняльного правознавства» висвітлені основні етапи еволюції наукового пізнання 

в галузі кримінально-правової компаративістики, показано послідовне зростання 

інтересу до таких досліджень з боку європейських та американських криміналістів. 

Установлено, що відповідні наукові проєкти ґрунтуються на особливому процесі 

пізнання, поєднаному з вивченням зарубіжної правової матерії на різних 

структурних і змістових рівнях. При цьому продемонстровано різницю в 

інтенсивності порівняльних кримінально-правових досліджень у державах, правові 

системи яких уособлюють сім’ї континентального і загального права. 

Аргументовано, що пріоритетним напрямом будь-якого компаративістського 

дослідження, зокрема в галузі кримінального права, повинно бути прагматичне 

порівняння, поєднане з пошуком можливостей для вдосконалення власного 

(національного) права, його окремих галузей, інститутів, окремих норм. 

Установлено безпосередній вплив феномену глобалізації на інтенсивність і 

результативність порівняльно-правових досліджень у галузі кримінального права. 

Показані взаємозв’язки між проявами економічної глобалізації та еволюцією форм 
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злочинної поведінки у сфері економіки. Аргументовано тезу про те, що в умовах 

глобалізації критичне вивчення релевантних положень кримінального права іншої 

держави стимулює вироблення науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на 

вдосконалення національної моделі протидії економічним злочинам.  
У пункті 1.1.2 «Компаративістські дослідження кримінально-правової охорони 

економічних відносин у роботах американських та українських учених» 

констатовано поступове збільшення у вітчизняній науковій діяльності кількості 

порівняльно-правових досліджень, присвячених проблемам відповідальності за 

економічні злочини. За результатами вивчення стану наукового дослідження 

проблем кримінально-правової охорони економічних відносин у роботах 

українських криміналістів, під час написання яких автори використали елементи 

юридичної компаративістики, аргументовано висновок про те, що дослідники 

прагнуть ретельно висвітлювати окремі приписи іноземного кримінального права, 

зосереджуючи увагу на правових положеннях, які є спільними або, навпаки, 

відмінними від вітчизняних. Критично проаналізовані поширені вади таких 

компаративістських проєктів, пов’язані з визначенням мети і завдань порівняльного 

дослідження, обранням його методологічної бази, а також використанням 

лінгвістичних прийомів перекладу. 

Підрозділ 1.2 «Методологічний інструментарій порівняльно-правового 

дослідження кримінальної відповідальності за економічні злочини» складається з 

двох пунктів. 

У пункті 1.2.1 «Поняття, зміст та функції порівняльного методу в науці 

кримінального права» пропонується авторська дефініція визначального для завдань 

дисертації порівняльного методу. Він полягає у критичному та водночас 

нейтральному зіставленні об’єктів дослідження – положень кримінального права 

(зокрема, інститутів та окремих норм кримінального закону, судових рішень, 

доктринальних положень) двох чи більше держав, яке поєднується з виокремленням 

спільних і відмінних характеристик, здобутків і недоліків у порівнюваних системах 

та спрямоване на визначення способів удосконалення норм національного 

кримінального права компаративіста і практики їх застосування. 

Обґрунтовано позицію про те, що в разі зіставлення окремих приписів 

кримінального права України з відповідними нормами інших держав 

континентальної Європи догматичний (формально-логічний) метод буде одним із 

головних з огляду на специфіку його застосування для вивчення догми права та 

вирішення конкретних питань формування, систематизації, тлумачення і 

застосування європейського права. Натомість у разі критичного зіставлення 

юридичних норм континентального та загального права значення догматичного 

методу істотно зменшуватиметься через те, що в державах загального права наукові 

дослідження ґрунтуються на менш формалізованій авторській інтерпретації судових 

прецедентів у галузі кримінального права. 

Аргументовано, що в процесі вивчення проблем кримінально-правового 

захисту економічних відносин в Україні із застосуванням порівняльного аналізу 

релевантних приписів американського кримінального права потрібно 

використовувати здобутки вчення про ринкову економіку, що сприяє правильному 
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визначенню підстав, механізму та наслідків ухвалення економічно значущих рішень, 

а отже, дозволяє установити підстави та максимально точно визначити системні 

ознаки девіантної поведінки в економічній сфері. 

У пункті 1.2.2 «Особливості судового тлумачення як методологічний фактор у 

компаративістських дослідженнях з кримінального права» здійснено порівняльний 

аналіз порядку застосування норм кримінального права судами України та США. На 

підставі сформульованих у раніше розглянутих кримінальних справах правових 

позицій розкрито спільні характеристики вітчизняної та американської моделей 

правозастосування. Установлено, що притаманна державам загального права 

концепція stare decisis забезпечує єдиний підхід, за якого раніше ухвалене рішення, 

у якому аналізувалось схоже за змістом правове питання, набуває статусу 

обов’язкового в майбутній судовій практиці щодо аналогічних правових питань. У 

порівняльному аспекті зауважено, що ст. 13 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» слушно закріплює окремі компоненти прецедентної практики, 

адаптовані під специфіку і вимоги національної правової системи. На прикладі 

конкретних рішень судів касаційної інстанції у справах про економічні злочини 

(ст. 203-2 і ст. 204 КК) продемонстровано перші результати та окреслено 

перспективи обраної в Україні моделі обов’язкового врахування правових позицій 

Верховного Суду. 

Розділ 2 «Економічні злочини в США та Україні в порівняльному 

контексті: вихідні положення» складається з чотирьох підрозділів, присвячених 

загальним питанням відповідальності за економічні злочини в американській та 

українській кримінально-правовій доктрині та правозастовній практиці.  

Підрозділ 2.1 «Феномен економічних злочинів у сучасній доктрині та 

практиці кримінального права (їхнє поняття, класифікація та проблеми 

криміналізації)» складається з трьох пунктів. 

У пункті 2.1.1 «Назва розділу Особливої частини КК України про 

відповідальність за економічні злочини: теоретичні та нормативні проблеми її 

удосконалення» обґрунтовується потреба зміни офіційної назви розділу VII 

Особливої частини КК. Установлено, що чинна редакція розділу VII Особливої 

частини КК уособлює групу недостатньо якісних за змістом заборон, яка не 

піддається раціональній реконструкції. Констатовано, що сучасна кримінально-

правова політика у сфері охорони економічних відносин в Україні 

характеризується непослідовністю, унесенням законодавчих змін без належного 

теоретичного обґрунтування, нерідко відсутністю у цих новелах прикладної 

значущості. Водночас аргументовано, що на противагу реалізованому в 

досліджуваному розділі Особливої частини КК підходу до запровадження єдиної 

структури норм про економічні злочини американський варіант позбавлений 

чіткої, уніфікованої структури та формально-змістових зв’язків між окремими 

параграфами КК США, а також між послідовно розташованими групами норм про 

економічні злочини певного виду. 

Висловлено ідею змінити назву розділу VII Особливої частини КК, виклавши її 

таким чином: «Злочини проти ринкової економіки». Паралельно пропонується 

запровадити поняття «економічні злочини» в практичний та доктринальний обіг. 
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Зазначено, що пропоноване уточнення назви вказаного розділу КК актуалізує 

внесення системних, науково обґрунтованих змін у частині законодавчої 

регламентації підстав кримінальної відповідальності за злочини проти ринкової 

економіки. 

У пункті 2.1.2 «Теоретико-прикладні аспекти класифікації економічних 

злочинів» на підставі критичного порівняння ключових сфер економічної діяльності, 

які охороняються нормами кримінального законодавства України та США, 

обґрунтовано висновок про те, що ці сфери здебільшого збігаються. Розроблено 

авторську класифікацію злочинів у сфері ринкової економіки з урахуванням 

критерію видового об’єкта. Аргументовано, що така класифікація дозволяє більш 

точно ідентифікувати ключові сфери економічних відносин, які потребують 

кримінально-правового захисту.  

Удосконалено наукові підходи щодо критеріїв відмежування злочинів проти 

власності від економічних деліктів. Визначено, що злочини проти власності 

спрямовані безпосередньо на отримання злочинного результату за рахунок 

конкретного потерпілого (пряма матеріальна шкода), тоді як економічні 

зловживання посягають на окремі сфери економічної діяльності або фінансово-

економічні складові суспільних відносин: матеріальна шкода набуває тут 

опосередкованого змісту, вона заподіюється через використання економічним 

правопорушником наданих йому повноважень та можливостей, економічних 

ресурсів, фінансових інструментів, інших важелів економічного впливу.  

У пункті 2.1.3 «Проблеми криміналізації посягань на сферу економіки у 

контексті розвитку ринкових відносин» визначено особливий характер і ступінь 

суспільної небезпеки економічних злочинів. У порівняльному режимі доведено, що 

попри панівну у вітчизняній доктрині думку про невтілення ознаки суспільної 

небезпеки у складах федеральних злочинів, така ознака (точніше – її змістовий 

еквівалент) фактично є іманентною властивістю американської кримінально-

правової матерії, і вона визначається як соціальна шкідливість злочину (англ. – 

social harm). З огляду на викладене та з урахуванням установлених переваг 

концепції соціальної шкідливості, запропоновано внести зміни до ч. 1 ст. 11 КК у 

частині визнання злочину соціально шкідливим, а не суспільно небезпечним 

діянням.  

Визначено загрози реалізації кримінально-правової політики США на 

сучасному етапі, пов’язані з феноменом надмірної криміналізації в економічній 

сфері. Установлені вади сучасної тенденції з декриміналізації (повної і часткової) 

тих діянь в Україні, які серйозно зашкоджують стабільному розвитку 

національної економіки, заподіюють реальну шкоду учасникам економічних 

відносин. Зокрема, доводиться помилковість рішення про виключення з КК 

норми про фіктивне підприємництво (ст. 205), а також про часткову 

декриміналізацію ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів у спосіб безпідставного збільшення показників значного, великого та 

особливо великого розмірів коштів, від яких залежить віднесення певного діяння до 

числа кримінально протиправних. 
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Підрозділ 2.2 «Особливості взаємодії положень регулятивного 

законодавства у сфері економіки та кримінально-правових норм, що 

забезпечують її охорону» складається з двох пунктів.  

У пункті 2.2.1 «Міжгалузеві зв’язки між нормами регулятивного та 

кримінального законодавства України» установлено, що для України та інших 

європейських держав використання бланкетних диспозицій у кримінальному 

законодавстві є усталеною нормотворчою практикою забезпечення ефективної 

охорони динамічних правовідносин і загалом системності права. Аргументовано, що 

розв’язання проблеми бланкетності в кримінальному праві перебуває не лише у 

площині вдосконалення КК, але й у сфері якісного доктринального роз’яснення 

специфіки застосування кримінально-правових норм з бланкетними диспозиціями. 

У пункті 2.2.2 «Вплив регулятивних приписів на розвиток американського 

законодавства про відповідальність за економічні злочини та практику його 

застосування» розкрито «бланкетну» складову американської нормотворчої 

практики (при тому, що термін «бланкетність» (або синонімічний йому) не відомий 

американському закону та доктрині) – на прикладі аналізу декількох федеральних 

заборон показано органічне співіснування різних за юридичною природою, сферою 

застосування та місцем розташування норм федерального законодавства. 

Установлено, що незважаючи на відсутність чіткої кодифікації федеральних 

економічних заборон у США, а також на наявність у цій державі складних зв’язків 

між кримінально-правовими та регулятивними приписами, кримінально-правові 

норми про економічні посягання традиційно характеризуються більшою 

стабільністю, а також більшою прогнозованістю застосування порівняно з 

Україною. Посилаючись на конкретні приклади, доведено, що американський 

законодавець дедалі більш активно використовує бланкетну техніку нормотворчості. 

Підрозділ 2.3 «Відповідальність юридичних осіб (корпорацій) у контексті 

кримінально-правового забезпечення охорони економічних відносин» складається 

з двох пунктів. 

У пункті 2.3.1 «Підстави кримінальної відповідальності корпорацій у США: 

теоретичне підґрунтя та практика застосування відповідних норм» аргументовано 

тезу про те, що відповідальність корпорацій у США є затребуваною практикою 

кримінально-правового регулювання. Цьому інститутові властивий тісний зв’язок 

між положеннями матеріального кримінального права, кримінально-процесуального 

права, а також регулятивного законодавства. За результатами аналізу матеріалів 

федеральної судової практики продемонстровано тяжкість заподіюваної 

корпоративними зловживаннями шкоди та високий рівень соціальної шкідливості, 

який діяльність комерційних організації може створити за відсутності належних 

нормативних і правоохоронних бар’єрів. Заразом підкреслюється, що становлення 

та розвиток інституту кримінальної відповідальності корпорацій у США є тривалим 

і складним процесом, який буде специфічним для будь-якої держави, що 

запроваджує таку відповідальність.  

У пункті 2.3.2 «Відповідальність юридичних осіб за кримінальним 

законодавством України (сучасні підходи)» обґрунтовано позицію про те, що на 

підставі лише норм цивільного, господарського, податкового та інших галузей 
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регулятивного законодавства ситуацію з системними проявами зловживань великих 

комерційних організацій не можна виправити. Аргументовано, що за таких умов 

квазікримінальний режим відповідальності юридичних осіб, запроваджений в 

Україні у компромісному варіанті, стає у нагоді, принаймні на проміжному етапі 

розвитку національної економіки та пов’язаного з цим напряму кримінально-

правової політики. Сформульовано низку пропозицій із вдосконалення положень 

КК, присвячених регламентації заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб; аргументовано також необхідність узгодження окремих положень 

Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), які безпосередньо 

стосуються процесуальних особливостей застосування заходів кримінально-правого 

характеру щодо юридичних осіб, з відповідними нормами КК.  

Підрозділ 2.4 «Специфіка вини в складах економічних злочинів» складається з 

чотирьох пунктів. 

У пункті 2.4.1 «Сувора відповідальність в англо-американському 

кримінальному праві та застосування норм про неї при переслідуванні за вчинення 

економічних злочинів» установлено, що в американських реаліях, коли особа не знає 

та об’єктивно не може знати про те, що її поведінка є кримінально караною, вона 

однак підлягає кримінальній відповідальності. У порівняльному аспекті вказівка на 

вину як обов’язкову ознаку злочину (ч. 1 ст. 11 КК) визнана більш вдалим, 

справедливим і гуманним підходом, що забороняє об’єктивне інкримінування. 

Аргументовано, що засудження за злочин як обов’язковий елемент кримінальної 

відповідальності виконуватиме превентивну функцію кримінального закону лише у 

разі констатації винного (у формі умислу чи необережності) ставлення особи до 

своєї поведінки. 

У пункті 2.4.2 «Юридична помилка та її значення у сфері кримінально-правової 

охорони економічних відносин» показано, що сформульовані ВС США підходи до 

тлумачення ознак умислу в складах деяких економічних злочинів стали підставою 

для створення унікального правила про юридичну помилку, яке унеможливлює 

кримінальну відповідальність тих порушників федерального законодавства, які 

відверто не розуміли або неправильно тлумачили приписи змістово неоднозначного 

(суперечливого) регулятивного законодавства. Зазначена конструкція утворює 

спеціальний виняток із загальної презумпції правової обізнаності особи.  

На підставі критичного порівняння встановлено, що панівний у вітчизняній 

правовій системі принцип «незнання законів не звільняє від юридичної 

відповідальності» не дозволяє враховувати специфіку психічного ставлення особи 

до вчиненого нею діяння, відповідальність за яке передбачена кримінально-

правовою нормою з бланкетною диспозицією. Розвинуто ідею про доцільність 

формулювання в окремій статті КК (розділ V Загальної частини) правила про 

відсутність вини в діянні особи в тому разі, якщо особа сумлінно помилялась щодо 

протиправності вчиненого нею діяння, ознаки якого як злочину визначені КК і 

нормативним актом, який не є законом про кримінальну відповідальність. У разі 

встановлення об’єктивної можливості особи уникнути такої помилки, її діяння може 

розглядатись як необережний злочин. 
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У пункті 2.4.3 «Доктрина свідомого ігнорування вимог закону як прояв 

самобутності кримінального права США» вперше в українській кримінально-

правовій науці досліджено елементи створеного прецедентною практикою 

американських судів правила про специфічний вид умисної форми вини 

економічного правопорушника. Запропоновано авторське розуміння алгоритму 

свідомого ігнорування вимог закону: 1) особа припускає, що з високим ступенем 

вірогідності відбувається (відбулось) злочинне порушення закону, яке через різні 

причини (вказівки, розпорядження, розподіл обов’язків між підлеглими, професійні 

консультації тощо) може їй інкримінуватись; 2) у особи є об’єктивна можливість 

перевірити свої підозри та переконатися в тому, що злочин насправді мав (чи 

матиме) місце; 3) особа свідомо уникає отримання такої інформації, оскільки в 

такому разі її поведінка набуде ознак винної з усіма похідними кримінально-

правовими наслідками.  

На підставі аналізу відповідних рішень ВС США показано, що зміст цього 

правила є надскладним для правозастосувача, неоднозначним та суперечливим, 

унаслідок чого заперечується доцільність його запровадження у вітчизняному 

кримінальному праві.  

У пункті 2.4.4 «Американська доктрина колективної свідомості та її вплив на 

розвиток правозастосовної практики в контексті відповідальності за економічні 

злочини» визначено юридичний зміст відповідного створеного судовою практикою 

правила: через інтерпретаційне об’єднання дій та проявів бездіяльності двох або 

більше фізичних осіб, які своєю професійною поведінкою уособлюють корпорацію, 

базові елементи діяння (actus reus) та вини (mens rea) в поведінці такої юридичної 

особи можуть бути встановлені на підставі об’єднання дій (проявів бездіяльності) 

декількох її представників. Констатовано, що американські фахівці неоднозначно 

сприймають ці доктрини, уважаючи їх, з одного боку, зумовленими нагальними 

потребами практики, а з іншого, указуючи на їхній фрагментарний, утілений лише в 

окремих судових рішеннях, характер. Аргументовано, що запровадження положень 

доктрини колективної свідомості у вітчизняне кримінальне право не є на часі з 

огляду на поточний стан і структуру економічних відносин в Україні, а також 

ураховуючи усталені підходи до кримінально-правової охорони цих відносин.  

Розділ 3 «Порівняльний аналіз окремих видів економічних злочинів за 

законодавством США та України» складається з шести підрозділів, у яких 

критично порівняно підстави відповідальності за злочини проти фондового ринку, у 

сфері оподаткування, у сфері фінансових відносин, проти відносин вільної 

конкуренції, а також проти порядку визнання особи неплатоспроможною. 

У підрозділі 3.1 «Підстави відповідальності за економічні злочини, способом 

вчинення яких є обман або зловживання довірою» виявлено, за результатами 

опрацювання здобутків кримінального права та практики його застосування в США 

та Україні щодо відповідальності за економічні злочини, такі спільні ознаки 

відповідних посягань, як обман та, меншою мірою, зловживання довірою. 

Установлено, що досліджуваній категорії злочинів притаманна латентна, de facto 

шахрайська форма поведінки правопорушника, який перекручує економічно 

значущу інформацію для досягнення певної суспільно шкідливої мети. Для 
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порівняння, у змісті більшості статей розділу VII Особливої частини КК можна 

також простежити спільну характеристику, пов’язану з перекручуванням 

економічно значущої інформації: відповідні діяння вчиняються переважно в спосіб 

обману або зловживання довірою. 

Підрозділ 3.2 «Підстави відповідальності за злочини проти фондового 

ринку» складається з двох пунктів.  

Пункт 3.2.1 «Маніпулювання на фондовому ринку» присвячено критичному 

порівнянню норми КК про маніпулювання на фондовому ринку з відповідною 

американською забороною, у результаті чого підкреслюється казуїстичність та 

змістова неоднозначність першої. Доведено, що складне, нерідко суперечливе 

регулятивне законодавство не здатне покращити ситуацію на ринках – ба більше, 

створюючи правову невизначеність, відштовхує потенційних інвесторів у цінні 

папери. Аргументовано потребу внесення змін до ст. 222-1 КК з тим, щоб її 

застосування відбувалось на кшталт усталеної практики в країнах з потужним 

фондовим ринком, де керуються не лише критеріями та методиками виявлення 

маніпулятивних ознак, а передусім прагматичними міркуваннями про забезпечення 

оптимальної роботи фондового ринку, спираючись на закони ринкової економіки.  

У пункті 3.2.2 «Зловживання інсайдерською інформацією» встановлено, що 

ефективність кримінально-правової охорони фондового ринку України не 

останньою чергою залежить від того, наскільки вдало в тексті закону про незаконне 

використання інсайдерської інформації відбиті ознаки відповідних зловживань і 

наскільки зміст відповідної норми узгоджений з положеннями регулятивного 

законодавства. Попри окремі вади чинна редакція ст. 232-1 КК загалом дозволяє 

давати належну кримінально-правову оцінку інсайдерським зловживанням. Зокрема, 

так само як американський аналог, норма про інсайдерство враховує потребу в 

охороні фундаментальної для коректного функціонування фондового ринку 

інформаційної симетрії: масив значущої для визначення вартості цінних паперів 

інформації повинен бути однаково доступним для всіх адресатів. Відсутність 

відповідної правозастосовної практики пояснено внутрішніми особливостями 

функціонування національного фондового ринку, його нерозвиненістю.  

Підрозділ 3.3 «Підстави відповідальності за податкові злочини» складається 

з двох пунктів.  

У пункті 3.3.1 «Національні моделі кримінально-правової охорони системи 

оподаткування» охарактеризовано систему федерального оподаткування США та 

предметно досліджено інтегрований у цю систему інститут відповідальності за 

податкові делікти. Аргументовано, що обидві фіскальні системи (регулятивна та 

інтегрована заборонювальна) є ефективним інструментом збирання економічно та 

юридично значущої інформації: через опрацювання поданих податкових декларацій, 

фінансових звітів про готівкові розрахунки та інших документів податкової 

звітності держава в особі компетентних контролюючих органів отримує можливість 

вибірково відстежувати та аналізувати фінансову діяльність платників податків на 

предмет її відповідності фіскальному законодавству, своєчасно реагувати на факти 

податкових правопорушень та, як наслідок, стимулювати учасників податкових 
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правовідносин на здійснення економічної діяльності виключно в межах правового 

поля.  

Підтримано та розвинуто пропозицію передбачити у КК норму про податкове 

шахрайство, суть якої визначатиметься ідеєю обману контролюючих органів. 

Доведено, що перекручування податкової звітності як одна з можливих форм такого 

спеціального виду шахрайства дозволить охопити, поміж іншого, випадки 

невідбиття (приховування) у цій звітності об’єктів оподаткування, їхнє заниження і 

водночас ураховуватиме ту обставину, що зміст обману, який спричиняє 

невиконання податкового зобов’язання, може стосуватись також інших, окрім 

об’єкта оподаткування, елементів правового механізму податку чи збору – його 

ставки, платника, бази або одиниці оподаткування тощо.  

У пункті 3.3.2 «Проблеми розмежування ухилення від сплати податків та 

податкової оптимізації» визначено, що податкова оптимізація, на противагу 

ухиленню від сплати податків, полягає у використанні платником податків 

дозволених (чи незаборонених) законодавством способів зменшення сум податкових 

платежів. У такому разі дії платника податку не є податковим правопорушенням, а 

отже, не тягнуть несприятливі наслідки для нього на кшталт донарахування 

податків, а також накладення фінансових санкцій, нарахування пені тощо. 

Заснований на практиці прецедентного правозастосування американський досвід 

вироблення економіко-правових критеріїв відмежування двох видів фіскально 

значущої поведінки визнано справедливим і прогресивним. Установлено доцільність 

розроблення закритого переліку критеріїв відмежування легальних проявів податкової 

оптимізації від випадків злочинного ухилення від сплати податків в Україні. 

Підрозділ 3.4 «Підстави відповідальності за злочини у сфері надання 

фінансових послуг» складається з двох пунктів.  

У пункті 3.4.1 «Злочини проти банківської системи держави» обґрунтовано тезу 

про те, що від рівня захищеності банківської системи залежать не лише інтереси 

фінансових установ та їхніх клієнтів, а й загалом фінансова стабільність держави.  

На підставі порівняльного аналізу двох ключових заборон у сфері охорони 

фінансової системи, § 1344 КК США та ст. 222 КК, зокрема враховуючи їхній зміст 

та інтенсивність застосування, виявлено дві ключові відмінності цих приписів: 1) за 

сферою кримінально-правового регулювання вітчизняна кримінально-правова 

норма є ширшою за умовний американський аналог, оскільки покликана охороняти 

законні фінансові інтереси не лише банківських установ, а й інших суб’єктів – 

органів державної влади, органів влади АРК чи органів місцевого самоврядування 

або взагалі будь-яких інших кредиторів; 2) якщо § 1344 КК США традиційно 

отримує поширювальне судове тлумачення, то ст. 222 КК, навпаки, у доктрині та 

правозастосовній практиці інтерпретується обмежувально. Про обмежувальне 

тлумачення норми про шахрайство з фінансовими ресурсами свідчить лексичний 

зворот-застереження «у разі відсутності ознак злочину проти власності», що 

дозволяє відмежовувати склад цього економічного злочину від загального складу 

шахрайства (ст. 190 КК). 

Визначено також спільні ознаки порівнюваних заборон: 1) надання завідомо 

неправдивої інформації полягає в обмані кредиторів, який набуває здебільшого 



19 

 

письмової, документальної форми; 2) злочини, передбачені ч. 1 ст. 222 КК і 

§ 1344 КК США, визнані діяннями з формальними складами і вважаються 

закінченими з моменту надання конкретному адресату неправдивої інформації 

незалежно від того, чи вдалося винному отримати певний фінансовий ресурс.  

У пункті 3.4.2 «Зловживання власників, акціонерів та працівників банківських 

установ як прояви кримінально протиправної поведінки у фінансовій сфері» 

порівнюються норми, які встановлюють підстави відповідальності за порушення 

порядку функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб (ст. 220-1 КК 

та § 1007 КК США) і фальсифікацію фінансових документів та звітності, 

приховування неплатоспроможності банків та інших фінансових установ 

(ст. 220-2 КК та § 1005 КК США). Обґрунтовано, що в конструкціях відповідних 

заборон інтегровано ключову ознаку обману. Компаративістський аналіз згаданих 

заборон указує на більш загальний характер американського аналогу (§ 1007 КК 

США), який охоплює всі обманні дії будь-якої особи; натомість ст. 220-1 КК визнає 

злочином лише конкретні дії спеціального суб’єкта щодо використання бази даних 

про вкладників та складання звітності, яка подається до Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб. 

Підтримано наукову позицію, яка відкидає ідею законодавчого закріплення 

спеціальної норми, присвяченої кримінальній відповідальності за доведення банку 

до неплатоспроможності (ст. 218-1 КК). Аргументовано, що доповнення тексту КК 

цією статтею повинно розглядатись не як запровадження кримінальної 

відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності, а як диференціація 

кримінальної відповідальності за це посягання, що відбулась через виділення зі 

ст. 219 КК найбільш суспільно небезпечних дій та встановлення за їх вчинення 

більш суворої відповідальності порівняно з передбаченою ст. 219 КК. Висловлено 

пропозицію відмовитись від запровадженого підходу та відтворити попередні 

нормативні підстави відповідальності пов’язаних із банком-банкрутом осіб. 

Підрозділ 3.5 «Підстави відповідальності за порушення конкурентного 

законодавства» складається з двох пунктів.  

У пункті 3.5.1 «Особливості кримінально-правової охорони конкурентних 

відносин у США та їх значення для розвитку кримінального права України у 

відповідній сфері» установлено наявність у США жорсткої й водночас ефективної 

моделі кримінально-правової охорони економічних відносин від антиконкурентних 

зловживань, застосування якої дозволяє вчасно реагувати на нові прояви 

монопольних змов, що перманентно загрожують ринковим відносинам у цій 

державі. На підставі ознайомлення з відповідними приписами американського 

кримінального законодавства зроблено висновок про доцільність криміналізації 

найбільш небезпечних форм зловживань у сфері економічної конкуренції: 

кримінальна відповідальність за федеральні антиконкурентні зловживання слугує 

важливим превентивним фактором у частині регулювання відносин національної 

комерції. Аргументовано доцільність рекриміналізації в Україні найбільш 

небезпечних проявів узгодженої антиконкурентної поведінки, передусім у формі 

координованої змови декількох учасників ринку на фіксування цін.  
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У пункті 3.5.2 «Кримінально-правова охорона комерційної таємниці як елемент 

забезпечення режиму дотримання правил вільної конкуренції» констатовано 

відмінність запроваджених у США та Україні підходів до тлумачення ознак 

злочинних порушень порядку обігу відомостей, які становлять комерційну 

таємницю. Установлено, що у вітчизняній доктрині та правозастосовній практиці 

істотний вплив на з’ясування змісту відповідних криміноутворювальних ознак, 

передусім ознак комерційної таємниці, чинять численні положення регулятивного 

законодавства, передусім цивільного та господарського. Натомість у США змістове 

наповнення відповідних заборон здійснюється переважно через напрацювання 

прецедентного права – федеральні апеляційні суди та ВС США тлумачать 

положення КК США, аналізуючи їх через призму здобутків судової практики та 

удосконалюючи своїми рішеннями кримінальне право в цій частині.  

За результатами «внутрішнього» порівняння ознак суміжних складів злочинів, 

передбачених ст. ст. 231 і 232 КК, а також «зовнішнього» порівняння цих заборон з 

умовними американськими аналогами запропоновано редакційно узгодити елементи 

цих двох посягань в єдиній оновленій ст. 231 КК з новою назвою «Порушення 

порядку отримання та використання комерційної або банківської таємниці». У цій 

нормі потрібно закріпити підстави відповідальності як за незаконне отримання 

відповідних відомостей, так і за їх незаконне використання, що спричинило істотну 

шкоду чи інші тяжкі наслідки власнику відомостей, які було обмежено в доступі.  

У підрозділі 3.6 «Підстави відповідальності за злочини у сфері 

банкрутства» виявлено відмінні підходи в порівнюваних державах при 

конструюванні відповідних заборон, їх кількості, періодичності застосування на 

практиці та частоти внесення змін, розвитку судової практики та реалізації 

запобіжних правових заходів. Визнано помилковим законодавче рішення щодо 

виключення з тексту КК норми про фіктивне банкрутство (ст. 218), яка була 

основним інструментом у комплексі заходів правової охорони відносин фінансової 

неспроможності. Доведено доцільність відновлення кримінальної відповідальності 

за цей злочин (у формі обману кредиторів). 

За результатами вивчення відповідних доктринальних і правозастосовних 

джерел обґрунтовано позицію про недоцільність криміналізації необережного 

банкрутства на сучасному етапі розвитку відносин ринкової економіки в Україні.  

Розділ 4 «Теоретичні засади, законодавча регламентація та практика 

застосування заходів кримінально-правового впливу щодо осіб, які вчинили 

економічні злочини в США та Україні» присвячено аналізу загальних ознак та 

предметному вивченню окремих елементів системи заходів кримінально-правового 

впливу на осіб, які вчинили економічні злочини, і складається з двох підрозділів. 

Підрозділ 4.1 «Юридичний аналіз видів покарань за економічні злочини» 

складається з чотирьох пунктів.  

У пункті 4.1.1 «Загальна характеристика покарань, які можуть призначатись 

за економічні злочини» піддано аргументованій критиці непослідовність, на відміну 

від американського аналога, підходу вітчизняного законодавця до побудови санкцій 

за економічні злочини. Установлено, що якщо раніше, до ухвалених у 2011 році 

«декриміналізаційних» змін у розділі VII Особливої частини КК, існувало 
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невиправдано широке коло підстав для застосування покарання у виді позбавлення 

волі за вчинення злочинів у економічній сфері, що, поміж іншого, негативно 

впливало на відшкодування засудженими заподіяної ними шкоди та створювало 

корупційні ризики у відповідній сфері правозастосування, то після цього відбулось 

зміщення векторів цієї системи покарань у бік застосування штрафів, що не має 

належного стримувального ефекту на економічного правопорушника. 

Аргументовано позицію про те, що законодавець двічі створив дисбаланс у системі 

покарань за економічні злочини, хаотично трансформувавши репресивну модель 

відповідальності у надмірно лояльну. 

У цій частині американський підхід визнано більш збалансованим і 

прагматичним. Установлено, що властивий текстам більшості федеральних норм 

зворот «та (або)» у контексті сукупного чи альтернативного застосування штрафу й 

позбавлення волі дозволяє застосовувати покарання до федерального економічного 

злочинця альтернативно у виді штрафу, позбавлення волі, а також позбавлення волі, 

поєднаного зі сплатою штрафу. У поєднанні з відносно визначеними санкціями 

(зазначається лише верхня межа покарання у виді штрафу чи позбавлення волі) суди 

отримують реальну можливість призначати справедливе, необхідне й достатнє 

покарання за конкретний економічний злочин, ураховуючи ступінь його суспільної 

небезпеки. Зроблено висновок про те, що саме така поміркованість і 

альтернативність порядку призначення покарань за економічні злочини, поєднана з 

втіленням елементів формалізації відповідної практики, об’єктивно переважає над 

радикальним, однобічним підходом.  

Пункт 4.1.2 «Штраф як найбільш поширений вид покарання за економічні 

злочини» присвячено порівняльному аналізу підстав, ознак та завдань цього виду 

майнових покарань. Визнано помилковим законодавчий підхід, за якого 

максимальні межі покарання у виді штрафу не визначені в нормах ані Загальної, ані 

Особливої частин КК. Така невизначеність втілює низку ризиків, передусім 

правозастосовного характеру. Закріплене в ч. 2 ст. 53 КК положення про те, що за 

вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу понад 

3 тис. неоподатковуваних мінімумів громадян, розмір штрафу, що призначається 

судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої злочином, або 

отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно від граничного розміру 

штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої 

частини КК, фактично означає, що максимальний розмір штрафу, який може бути 

призначений судом, залишається невизначеним. Розвинуто ідею відмовитись від 

згаданого положення, у разі реалізації якої максимальним розміром штрафу 

вважатиметься розмір, передбачений виключно санкцією відповідної статті 

Особливої частини КК. Більш вдалим визнано американський підхід, який 

передбачає, що в санкціях норм федерального КК про економічні злочини 

встановлені максимальні розміри покарання у виді штрафу.  

У контексті порівняльної характеристики покарання у виді штрафу звернуто 

також увагу на непослідовність вітчизняного законодавця щодо зміни санкцій у 

нормах про економічні злочини. Прояви цієї практики уже присутні в 

нормотворчості, зокрема йдеться про зміни, унесені до санкцій ч. 1 і ч. 2 ст. 212 КК. 
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Роз’яснено необхідність більш виваженого і послідовного підходу до 

конструювання кримінально-правових санкцій за ухилення від сплати податків та 

інші економічні злочини.  

У пункті 4.1.3 «Конфіскація як прагматичний вид майнового покарання за 

економічні злочини: переваги та вади» обґрунтовано позицію про доцільність 

виключення цього виду покарання з кримінального законодавства України. 

Установлено, що американський законодавець de facto регламентує лише 

спеціальний вид конфіскації: конфіскувати дозволяється лише кошти та інше майно, 

безпосередньо чи опосередковано пов’язане з протиправною поведінкою особи, 

описаною в обвинувальному вироку суду. Запропоновано виключити загальну 

норму про конфіскацію (ст. 59 КК), у зв’язку з чим посилання на конфіскацію 

автоматично виключатиметься із санкцій норм КК про економічні злочини. 

Підтримано позицію про необхідність розширення підстав для застосування 

спеціальної конфіскації за вчинення економічних злочинів з огляду на зміст 

ч. 1 ст. 96-1 КК та за результатами збільшення розміру покарання у виді штрафу за 

ці посягання на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень». 

У пункті 4.1.4 «Кримінальна реституція у справах про економічні злочини: 

юридична регламентація в США» установлено, що хоча кримінальна реституція як 

властивий американській моделі вид покарання і не позбавлена вад переважно 

організаційно-процесуального характеру (на кшталт різноманітних способів 

ухилення від реституції засудженими та використання ними арсеналу способів 

апеляційного оскарження цього покарання чи його розміру), її головним 

призначенням є активне сприяння відновленню матеріального стану потерпілих до 

ступеня, що передував учиненому злочину. У спектрі мети покарання, на противагу 

застосуванню кари через обмеження прав і свобод засудженого (позбавлення волі чи 

штрафу), реституція виконує функцію відновлення порушених економічних 

правовідносин до прийнятного рівня.  

Водночас заперечується доцільність запровадження у вітчизняний КК 

реституції як окремого виду покарання з огляду на те, що в українському 

кримінальному судочинстві діє усталений інститут відшкодування (компенсації) 

шкоди (у спосіб пред’явлення цивільного позову в кримінальному провадженні). 

Підрозділ 4.2 «Інші заходи кримінально-правового впливу щодо осіб, які 

вчинили посягання на економічні відносини» складається з трьох пунктів.  

У пункті 4.2.1 «Угоди про визнання винуватості у справах про економічні 

злочини» досліджено складну матеріально-процесуальну природу угод про визнання 

винуватості за законодавством України та США і висвітлено практичні аспекти 

їхнього застосування судами. Американський підхід у цій сфері правозастосування є 

більш виваженим і прагматичним – він оптимально впливає на реалізацію завдань 

держави щодо кримінально-правового регулювання, дозволяє враховувати каральні, 

превентивні та заохочувальні функції кримінального закону під час переслідування 

економічних правопорушників. 
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Доведено, що норма КК (ст. 389-1) про умисне невиконання угоди про 

примирення або про визнання невинуватості є проявом помилкової криміналізації та 

повинна бути виключена. Описані в ч. 3 ст. 476 КПК наслідки невиконання такої 

угоди цілком спроможні виконувати відновлювальну та компенсаторну функції в 

разі порушення засудженим вимог угоди. Аргументовано, що практика призначення 

реального покарання на підставі обвинувального вироку, винесеного внаслідок 

порушення угоди, здатна забезпечити, з одного боку, повагу засудженого до умов 

угоди, а з іншого – гарантувати призначення судом більш суворого покарання в разі 

невиконання таких умов.  

У пункті 4.2.2 «Звільнення від кримінальної відповідальності за економічні 

злочини у зв’язку із закінченням строків давності» виявлено, що тривале 

неперешкоджання злочинцем розслідуванню чи судовому розгляду справи про 

вчинене ним діяння є найбільш пасивною з усіх соціально значущих форм 

схвалюваної посткримінальної поведінки; розглянуто проблеми застосування 

строків давності у разі звільнення від кримінальної відповідальності за економічні 

злочини, які мають ознаки триваючих. 

Установлено, що позиції вітчизняних та американських дослідників у частині 

обґрунтування підстав існування та поставлених перед строками давності завдань 

багато в чому збігаються, причому з позицій як матеріального, так і процесуального 

права. Така спільність є проявом раціонального підходу до вирішення завдань 

кримінального права, усвідомленням основних механізмів його дії, незважаючи на 

інші відмінності, зокрема принципово різні правові системи порівнюваних держав.  

У пункті 4.2.3 «Програми дотримання вимог законодавства: унікальна 

підстава звільнення американських корпорацій від відповідальності за економічні 

злочини» сформульовано аргументований висновок про реалізацію в США 

комплексного правового механізму, спрямованого на стимулювання повернення 

організації-правопорушника у правове поле і водночас на запобігання майбутнім 

проявам протиправної поведінки.  

З метою вдосконалення розділу XIV-1 КК (зокрема в частині розроблення 

механізмів стимулювання позитивної посткримінальної поведінки) запропоновано 

використати напрацьований американський досвід у цій частині. Установлено, що у 

вітчизняному нормативному полі та в практиці правозастосування спостерігаються 

перші орієнтири (у межах положень статей 61–64 Закону України «Про запобігання 

корупції») на врахування програм дотримання спеціального законодавства. 

Обґрунтовано доцільність поширення нормативної регламентації таких програм на 

випадки вчинення економічних злочинів уповноваженими представниками 

юридичних осіб.  

ВИСНОВКИ 

У висновках дисертації узагальнено нові науково обґрунтовані результати 

проведеного дослідження, яке розв’язує конкретну науково-прикладну проблему, 

що має істотне значення для кримінального права, а саме: на підставі 

компаративістського аналізу кримінально-правових норм про відповідальність за 

економічні злочини, спираючись на позитивний досвід США та враховуючи сучасні 
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тенденції розвитку вітчизняної правової системи, визначено концептуальні засади 

кримінально-правової охорони економічних відносин в Україні і сформульовано на 

цій основі пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального законодавства та 

практики його застосування. Основні наукові здобутки дисертанта, окрім 

висвітлених вище, відображені, зокрема, у таких положеннях. 

1. В умовах глобалізації спостерігається зближення романо-германської та 

англо-американської правових систем: перша символізує цінність закону 

(нормативно-правового акта) і догматичний підхід до його тлумачення, а друга – 

цінність прецеденту (конкретної правової позиції, закріпленої в судовій практиці) та 

більш ліберальний, з позицій верховенства права, підхід до тлумачення закону.  

Виявлено елементи зближення правової системи України з правовою системою 

США у змісті норми Конституції України про підкорення судді верховенству права 

під час здійснення правосуддя (ст. 129) та в законодавчій авторизації (ч. 5 і 

ч. 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») Великої Палати 

Верховного Суду здійснювати перегляд судових рішень з метою забезпечення 

однакового застосування судами норм права. Установлено результати і визначено 

перспективи розвитку вітчизняної моделі обов’язкового врахування правових 

позицій Верховного Суду (моделі обмеженого прецедентного правозастосування) 

щодо кваліфікації економічних злочинів. 

Піддано критичному аналізу типові вади наукових проєктів, присвячених 

порівняльному аналізу окремих норм чи інститутів іноземного кримінального права 

на рівні, пов’язаному з визначенням мети і завдань порівняльного дослідження, 

обранням його методологічної бази, а також використанням лінгвістичних прийомів 

тлумачення змісту правових норм. Констатовано відсутність попередніх досліджень, 

присвячених системному компаративістському аналізу проблем кримінально-

правової охорони економічних відносин у США та Україні.  

2. Визнано основним, поряд з порівняльним, догматичний (формально-

логічний) метод під час наукового зіставлення приписів кримінального права 

України з відповідними нормами інших держав континентальної Європи. Водночас 

аргументовано, що в разі критичного зіставлення норм континентального та 

загального права, зокрема положень кримінального права України і США, значення 

догматичного методу зменшуватиметься. 

Установлено, що в США комплекс норм про федеральні економічні злочини 

характеризується високим рівнем деталізації, охоплює ключові сфери національної 

економіки та уособлює традиційну текстуально-змістову складність опису. 

Водночас на противагу більш досконалій нормотворчій практиці українського 

законодавця Конгрес США не здійснює уніфікацію кримінально-правового 

матеріалу: не прагне зробити тексти параграфів КК США більш узгодженими, 

стислими і простими для розуміння. 

Забезпечення порядку кримінально-правової охорони економічних відносин 

повинне враховувати науково обґрунтовані засади, принципи та основні елементи 

функціонування ринкової економіки. 
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3. Чинну назву розділу VII Особливої частини КК пропонується замінити на 

«Злочини проти ринкової економіки» з паралельним запровадженням поняття 

«економічні злочини» в практичний і доктринальний обіг.  

Обґрунтовано, що вітчизняний підхід до класифікації злочинів за ознаками 

родового і видового об’єкта визнано більш вдалим порівняно з американським, за 

якого всі злочини поділяються лише на два види: тяжкі – фелонії та невеликої 

тяжкості – місдімінори, а зміст поняття «білокомірцевий злочин» характеризується 

невизначеністю в частині охоплюваних ним діянь. За ознаками видового об’єкта 

злочини проти ринкової економіки запропоновано класифікувати на: 1) злочини 

проти системи грошового обігу, фондового ринку та порядку обігу деяких видів 

документів; 2) злочини проти системи оподаткування та системи 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 3) злочини проти 

бюджетної системи; 4) злочини проти порядку переміщення предметів через митний 

кордон України; 5) злочини проти встановленого порядку зайняття економічною 

діяльністю; 6) злочини проти прав кредиторів; 7) злочини проти засад добросовісної 

конкуренції; 8) злочини проти порядку приватизації.  

Доведено, що еквівалент ознаки суспільної небезпеки злочину фактично 

інтегровано в американську кримінально-правову матерію у виді елемента 

соціальної шкідливості злочину (англ. – social harm). На підставі встановлених 

переваг прогресивної концепції соціальної шкідливості запропоновано внести зміни 

до ч. 1 ст. 11 КК, визнавши злочин соціально шкідливим, а не суспільно 

небезпечним діянням. 

Визначено пріоритетне завдання сучасної кримінально-правової політики 

США, пов’язане з феноменом надмірної криміналізації в економічній сфері. Прояв 

цього феномену виявлено в: а) ухваленні нових кримінально-правових норм без 

чітких указівок у них на ознаку вини; б) застосуванні доктрини суворої 

відповідальності за протиправні дії третіх осіб за відсутності вини; в) істотному 

розширенні меж дії кримінального закону з метою охоплення ним тих сфер 

економічної діяльності, які раніше регулювались переважно нормами цивільного 

права; г) законодавчому затвердженні мінімальних розмірів покарань, які не 

розкривають реальний зміст і ступінь вини економічного правопорушника; 

ґ) недосконалості законодавчої техніки в частині ухвалення нових кримінально-

правових заборон, які повністю або частково дублюють одна одну. 

Аргументовано помилковість підходу українського законодавця щодо 

декриміналізації окремих видів економічно значущої поведінки. Розроблено 

теоретичну модель, спираючись на яку пропонується здійснити комплексну 

реконструкцію розділу VII Особливої частини КК у спосіб: а) декриміналізації та 

рекриміналізації окремих видів поведінки в економічній сфері; б) зміни підходів до 

визначення меж протиправності описаних у ньому типів поведінки; 

в) удосконалення санкцій статей про економічні злочини з метою узгодження 

суворості покарання з тяжкістю заподіяної шкоди (характером соціальної 

шкідливості). 

4. Установлено, що в нормах українського та американського кримінального 

законодавства, присвячених підставам відповідальності за економічні злочини, 
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активно використовується бланкетний спосіб описання криміноутворювальних 

ознак (за відсутності терміна «бланкетність» або синонімічного до нього в 

американському нормотворчому і доктринальному обігу). Порівнюваний 

американський підхід передбачає здебільшого конструювання відсильно-бланкетних 

диспозицій норм про федеральні економічні злочини – коректне визначення змісту і 

меж протиправної поведінки вимагає звернення до інших параграфів КК США, до 

приписів інших розділів Зібрання законів США, а також до положень федеральних 

підзаконних актів регуляторного характеру.  

5. Причини виникнення і сучасний підхід до регламентації інституту 

кримінальної відповідальності корпорацій у США кореспондують умовам і 

завданням, пов’язаним з розвитком американського суспільства в умовах ринкової 

економіки. У порівняльному аспекті позитивно оцінено запровадження в Україні 

квазі-кримінального режиму відповідальності юридичних осіб. Висловлено 

зауваження та сформульовано пропозиції в частині визначення способів 

удосконалення норм КК про заходи кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб; аргументовано необхідність узгодження положень КПК, які 

стосуються процесуальних особливостей застосування заходів кримінально-правого 

характеру щодо юридичних осіб, з відповідними нормами КК.  

6. Визначено, що в американському кримінальному праві елементи доктрини 

суворої (абсолютної) відповідальності включені в конструкції норм про злочини, які 

не потребують установлення винного стану свідомості (mens rea) щодо одного або 

декількох елементів об’єктивної сторони діяння (actus reus). Констатується, що за 

кримінальним правом України можливість настання відповідальності за відсутності 

вини виключається.  

Додатково аргументується необхідність нормативного врегулювання юридичної 

помилки. Проблему кримінальної відповідальності осіб, які не розуміли або 

неправильно тлумачили приписи регулятивного законодавства у сфері економіки, 

потрібно вирішувати у спосіб установлення в межах розділу V Загальної частини КК 

положення про вибачувальність юридичної помилки, яке має поширюватись на 

соціально шкідливі діяння, передбачені статтями з бланкетними диспозиціями. 

Сформульовано доктринальну модель правила про юридичну помилку.  

Визначено унікальність юридичного обґрунтування та розкрито очевидний 

правозастосовний потенціал створених американською судовою практикою доктрин 

свідомого ігнорування вимог закону та колективної свідомості. Показано позитивні 

елементи та недоліки обох правил у контексті можливого використання в 

українському кримінальному праві. 

7. За результатами компаративістського дослідження теоретичних, законодавчих 

та правозастосовних положень щодо юридичної оцінки посягань на основні сфери 

економічної діяльності: а) встановлено залежність ефективності кримінально-

правової охорони фондового ринку України від якості кримінального закону, що 

встановлює відповідальність за маніпулювання на фондовому ринку (ст. 222-1) та 

незаконне використання інсайдерської інформації (ст. 232-1), у частині визначення 

ознак відповідних зловживань, а також від ступеня узгодженості текстів цих заборон 

з положеннями регулятивного законодавства; б) доведено, що формалізований підхід 
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американського законодавця до опису ознак федеральних податкових злочинів 

здебільшого ігнорує ознаку соціальної шкідливості; в) обґрунтовано доцільність 

установлення норми про податкове шахрайство – злочином повинно визнаватись 

умисне подання податкової звітності, яка містить завідомо неправдиву інформацію 

(у т.ч. заниження бази об’єктів оподаткування, належних до сплати сум податків, 

зборів, платежів, або в якій відсутня інформація про об’єкти оподаткування), з метою 

несплати податків, зборів, платежів; г) виявлено основні спільні та відмінні риси 

норми про шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК) і параграфу про 

банківське шахрайство (§ 1344 КК США), на підставі чого показано їхній вплив на 

відповідний напрям правозастосування; ґ) запропоновано криміналізувати найбільш 

соціально шкідливі прояви умисного порушення вимог законодавства про захист 

економічної конкуренції, передусім у формі зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку та умисної участі суб’єктів економічних 

відносин в антиконкурентних узгоджених діях; д) обґрунтовано потребу в узгодженні 

ознак суміжних складів злочинів, передбачених статтями 231 і 232 КК, в єдиній 

нормі, яка описуватиме підстави відповідальності одночасно за незаконне отримання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (з метою 

використання цих відомостей), та за їхнє незаконне використання; е) аргументовано 

позицію про доцільність рекриміналізації фіктивного банкрутства, головною 

криміноутворювальною ознакою якого буде завідомо неправдива офіційна заява 

уповноваженої особи суб’єкта економічної діяльності про неплатоспроможність, 

поєднана з заподіянням кредиторам великої матеріальної шкоди (водночас 

пропонується скасувати адміністративну відповідальність за фіктивне банкрутство); 

є) констатовано недоречність криміналізації необережного банкрутства на сучасному 

етапі розбудови ринкової економіки в Україні. 

8. Висловлено пропозиції вдосконалити кримінальне законодавство України та 

практику його застосування в частині регламентації заходів кримінально-правового 

впливу щодо осіб, які вчинили економічні злочини, у способи: а) закріплення в 

ч. 2 ст. 53 КК правила, відповідно до якого максимальним розміром штрафу 

вважатиметься розмір, передбачений виключно санкцією відповідної статті 

Особливої частини КК; б) виключення норми про конфіскацію майна (ст. 59) з 

тексту КК з одночасним розширенням підстав для застосування спеціальної 

конфіскації (ст. 96-1) за вчинення економічних злочинів (через включення у 

відповідний перелік нормативних підстав посилань на частини перші статей 204, 

206, 2091, 213, 216, 219, 222, 229, частини перші та другі статті 2121, статтею 227 

КК); в) відмови від запровадження реституції як окремого виду покарання; 

г) виключення ст. 389-1 з КК через помилкову криміналізацію передбаченого в ній 

діяння (водночас констатується незадовільний стан практики застосування угод про 

визнання винуватості у справах про економічні злочини); ґ) нормативної 

регламентації корпоративних програм дотримання вимог законодавства, яка 

враховуватиме особливості вітчизняної моделі заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб.  

9. Обґрунтовано, що удосконалений механізм державного регулювання 

поведінки суб’єктів економічної діяльності в Україні повинен включати три 
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послідовні та взаємопов’язані рівні: перший рівень (абстрактний) – економічний, 

на якому здійснюється первинне регулювання поведінки з урахуванням дії законів 

і принципів ринкової економіки; другий рівень (загальноюридичний) – 

нормативно-регулятивний, відповідно до якого економічна поведінка регулюється 

нормами позитивного законодавства; третій рівень (спеціальний юридичний) – 

кримінально-правовий, спрямований на примусове забезпечення правопорядку в 

економічній сфері. Розроблено нову концептуальну модель розвитку зазначеного 

регулювання на його третьому рівні через удосконалення законодавства про 

відповідальність за економічні злочини, на основі чого запропоновано здійснити 

комплексну реконструкцію відповідного розділу Особливої частини КК у спосіб 

часткової декриміналізації, рекриміналізації, зміни меж протиправності окремих 

типів поведінки, а також оптимізації заходів правового впливу на осіб, які 

вчиняють економічні злочини. 

Сформульовані висновки та запропоновані рекомендації сприятимуть фаховому 

вирішенню проблем нормотворчого і правозастосовного характеру, пов’язаних з 

визначенням підстав та форм реалізації відповідальності за економічні злочини в 

Україні, а також активно впливатимуть на формування системної, збалансованої 

моделі кримінально-правової охорони економічних відносин. 
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право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертація є комплексним компаративістським дослідженням проблем 

кримінально-правової охорони економічних відносин у Сполучених Штатах 

Америки та Україні, на підставі якого розроблено концептуальну модель 

удосконалення положень законодавства України про відповідальність за економічні 

злочини та практику їх застосування. 

У роботі послідовно досліджено чотири блоки теоретико-прикладних питань: 

загальні передумови та методологічні засади порівняльно-правових досліджень у 

сфері кримінальної відповідальності за економічні злочини; основні положення 

щодо притягнення до відповідальності за економічні злочини в США та Україні; 

порівняльний аналіз ознак основних видів злочинів, що посягають на економічні 

відносини, за кримінальним законодавством порівнюваних держав; компаративістська 

характеристика теоретико-прикладних засад та нормативної регламентації заходів 

кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили економічні злочини.  

Ключові слова: бланкетність, економічні злочини, заходи кримінально-

правового впливу, кримінально-правова компаративістика, кримінальна 

відповідальність корпорацій, криміналізація в економічній сфері, правозастосовна 

практика, регулятивне законодавство, ринкова економіка, сувора відповідальність, 

угода про визнання винуватості, юридична помилка.  

 

АННОТАЦИЯ 

Каменский Д. В. Уголовно-правовая охрана экономических отношений в 

США и Украине: компаративистское исследование. – Квалификационная научная 

работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Диссертация является комплексным компаративистским исследованием 

проблем уголовно-правовой охраны экономических отношений в Соединенных 

Штатах Америки и Украине, на основании которого разработана концептуальная 

модель усовершенствования положений законодательства Украины об 

ответственности за экономические преступления и практике их применения. 

В работе последовательно исследованы четыре блока теоретико-прикладных 

вопросов: общие предпосылки и методологические основы сравнительно-правовых 

исследований в области уголовной ответственности за экономические преступления; 

основные положения о привлечении к ответственности за экономические 

преступления в США и Украине; сравнительный анализ признаков основных видов 

преступлений, посягающих на экономические отношения, в уголовном 

законодательстве сравниваемых государств; компаративистская характеристика 

теоретико-прикладных основ и нормативной регламентации мер уголовно-правового 

воздействия на лиц, совершивших экономические преступления. 

Ключевые слова: бланкетность, экономические преступления, меры уголовно-
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правового воздействия, уголовно-правовая компаративистика, уголовная 

ответственность корпораций, криминализация в экономической сфере, 

правоприменительная практика, регулятивное законодательство, рыночная экономика, 

строгая ответственность, соглашение о признании виновности, юридическая ошибка. 

 
SUMMARY 

Kamensky D.V. Criminal law protection of economic relations in the USA and 

Ukraine: a comparative study. – Qualifying scientific work as a manuscript. 
Dissertation for obtaining scientific degree of Doctor of Law in specialty 12.00.08 – 

Criminal Law and Criminology; Penal Law. – Taras Shevchenko National University of 
Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020.  

The dissertation is a comprehensive comparative study of the issues of criminal law 
protection of economic relations in the United States of America and Ukraine, based on 
which a conceptual model of improvement of the provisions of the legislation on liability 
for economic crimes and relevant law enforcement practice have been elaborated. 

In the context of globalization, elements of the convergence of Ukrainian and 
American legal systems have been established, based on the provision of the Constitution 
of Ukraine on submission to the judge of the rule of law when administering justice 
(Article 129) and in the legislative authorization (Part 5 and Part 6 of Article 13 of the 
Law of Ukraine “On Judiciary and Status of Judges”) of the Grand Chamber of the 
Supreme Court to review court decisions in order to ensure that the rules of law are 
equally applied by courts. Prospects for the development of the domestic model of 
mandatory consideration of the Supreme Court legal positions (the model of limited case 
law enforcement), regarding qualification of economic crimes, have been determined. 

The official title of Section VII of the Special Part of the Criminal Code is proposed 
to be renamed with “Crimes against Market Economy” together with the introduction of 
the term “economic crimes” into practical and doctrinal circulation. 

Ukrainian approach to the classification of crimes has been found out to be more 
successful, when compared to the American one, under which all crimes are divided into 
just two types: serious – felonies and less serious – misdemeanors, while the meaning of the 
term “white-collar crime” raises uncertainty about the criminal acts it is designed to cover. 

It has been substantiated that the improved mechanism of state regulation of the 
behavior of economic entities in Ukraine should include three successive and interrelated 
levels: the first level (abstract) – economic, related to the economic regulation of behavior, 
while taking into account the laws and principles of market economy; the second level 
(general legal) – normative and regulatory, which involves regulation of economic 
behavior by the rules of positive legislation; the third level (special legal) – criminal law 
approach, aimed at enforcing law and order in the economic sphere. 

Based on the results of a comparative study of theoretical, legislative and 
enforcement provisions on legal evaluation of offenses against the main spheres of 
economic activity: a) dependence of the effectiveness level of the criminal legal protection 
of the stock market of Ukraine on the quality of the criminal law, establishing liability for 
manipulation of the stock market (Art. 222-1) and the unlawful use of insider information 
(Art. 232-1), in determining the features of relevant abuses, as well as the degree of 
consistency of the texts of these Articles with the provisions of regulatory legislation have 
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been established; b) it has been proved that the formalized approach by the U.S. legislature 
to the description of the elements of federal tax crimes largely ignores the elements of 
social harm; c) the feasibility of establishing a tax fraud statute within the Criminal Code 
of Ukraine has been justified; d) the main common and distinct features of the Article on 
fraud with financial resources (Article 222 of the Ukrainian Criminal Code) and paragraph 
on banking fraud (§ 1344 of the US Criminal Code), which are leading the appropriate 
direction of law enforcement, have been identified; e) proposal to criminalize the most 
socially harmful manifestations of intentional violation of the requirements of the 
legislation on protection of economic competition, primarily in the form of abuse of 
monopoly (dominant) position in the market and deliberate participation of economic 
relations subjects in anticompetitive concerted actions has been substantiated; f) the need 
to harmonize the characteristics of the adjacent crimes under Art. 231 and Art. 232 of the 
Criminal Code, in a single rule (updated by Article 231 of the Criminal Code), which will 
describe the grounds of liability for both the unlawful receipt of commercial or banking 
secret information (for the purpose of using such information), and for their illegal use has 
been substantiated; g) position on the rationality of recriminalization of fictitious 
bankruptcy, the main criminal characteristic of which would be a deliberately false 
statement by the authorized person of the subject of economic activity on insolvency, 
combined with causing significant material damages to creditors, has been argued; 
h) а conclusion has been reached that the criminalization of negligent bankruptcy at the 
present stage of the market economy development in Ukraine would be irrelevant. 

It has been established that when compared to the American alternative Ukrainian 
penal practice in general and for economic crimes in particular seems unreasonably 
humane, such that it is not able to fully implement the purpose of punishment, declared in 
Art. 50 of the Criminal Code, and therefore, one that is objectively incapable of deterring 
unlawful conduct in the economic sphere. According to the results of the critical 
comparison, the proposal to introduce a model of limited formalization of punishments in 
Ukraine, which should be introduced gradually and as a complex, accompanied by a 
critical reflection of progressive foreign experience, has been made. 

Key words: blanket provisions, economic crimes, criminal law measures, criminal 
law comparative research, corporate criminal liability, criminalization in the economic 
sphere, law enforcement practice, regulatory law, market economy, strict liability, guilty 
plea agreement, mistake of law. 
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