
До спеціалізованої вченої ради Д  26.001.05 
у  Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію 

Волинця Руслана Анатолійовича 
«Кримінально-правова охорона фондового ринку», 

подану на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук 

зі спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена щонайменше 

такими чинниками, як значущість фондового ринку для економіки України, 

необхідність забезпечити його належне функціонування у тому числі за 

допомогою якісного кримінально-правового інструментарію, недостатня 

розробленість цієї проблематики у вітчизняній юридичній літературі, погане 

орієнтування правозастосувачів у нюансах кримінально-правової характеристики 

злочинів, вчинюваних на фондовому ринку.

Із переходом економіки України до ринкових засад набули поширення 

різноманітні цінні папери, сформувався фондовий ринок, який визнається 

важливим елементом мобілізації національних заощаджень і трансформації їх в 

інвестиційні ресурси. Світовий досвід засвідчує, що фінансування суб’єктів 

господарювання шляхом розміщення цінних паперів має істотні переваги перед 

іншими формами інвестування, оскільки характеризується високою ліквідністю, у 

зв’язку з чим у переважній більшості країн із розвиненою ринковою економікою 

відбувається поступовий процес втрати банками ролі основного кредитора на 

користь фондового ринку. Його розвиток вважається індикатором лібералізації 

економіки та успішного проведення ринкових реформ, створює важливий 

компонент сучасного механізму економічного регулювання, надає економіці 

гнучкості та мобільності, забезпечує можливість швидкого направлення ресурсів з

кримінально-виконавче право

Відділ діловодства те, архіву 
Київського національного університету 
_ _ _ _ _ імені Тараса Шевченка

1

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


(http:^/ktovkurse.com/mirovava-ekonomika/rotshild-grvadet-novvi-mirovoi- 

porvadok-starv i-skoro-ruhnel).

Все це потребує більш «жорсткого» підходу і з боку правового 

регулювання фондового ринку, і з боку його правової охорони. Це підкреслює 

не тільки загальну актуальність, а й своєчасність вивчення проблем 

кримінально-правової охорони фондового ринку в умовах складного 

соціально-економічного розвитку української державності.

До цього потрібно додати, що, на мою думку, господарська діяльність 

виступає динамічним зовнішнім «показником» усіх процесів, які відбуваються 

в економіці, а господарські злочини є їх своєрідним негативним значним 

«показником». Тому ці злочини, в своєму загальному розумінні, теж 

потребують свого визначення, встановлення сутності, змісту, ознак та ін. 

Один, умовно кажучи, невірний крок - і «постраждати» може не тільки окрема 

людина, а й значні процеси в економіці та політиці.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана у відповідності до планів науково-дослідницької роботи 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за напрямом досліджень юридичного факультету, а саме - «Теорія 

та практика адаптації України до законодавства ЄС» (номер теми 16 ЬФ 042- 

01, державна реєстрація 0116U002637) та згідно з науковою темою кафедри 

кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського 

національного університет)' імені Тараса Шевченка на 2016-2020 рр.: 

«Проблеми боротьби зі злочинністю: кримінально-правові, кримінологічні та 

кримінально-виконавчі аспекти», що затверджена на засіданні кафедри 

кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 9 від 

24 березня 2016 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є визначення основних 

теоретичних і прикладних проблем кримінально-правової охорони фондового
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ринку, вироблення підходів до їх вирішення, що здатні забезпечити цілісність 

і системність такої охорони.

Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання: дослідити 

поняття, основні структурні та функціональні характеристики фондового 

ринку; виділити основні структурні елементи фондового ринку, що зазнають 

шкоди внаслідок посягання на них, визначити природу та різновиди такої 

шкоди, її значення для кримінально-правової охорони фондового ринку; 

розкрити вилив механізму заподіяння шкоди фондовому ринку на 

забезпечення його цілісної кримінально-правової охорони; визначити основні 

типи посягань на фондовий ринок і проаналізувати вилив таких посягань на 

«обсяг» кримінально-правової охорони фондового ринку на загальному та 

спеціальному «рівнях»; дослідити зміст складів злочинів, що посягають на 

фондовий ринок; застосувати комплексний підхід у визначенні основних 

напрямів удосконалення нормативної регламентації кримінальної

відповідальності за посягання на фондовий ринок і на їх основі розробити 

відносно цілісну теоретичну модель такої регламентації; внести окремі 

пропозиції щодо поліпшення правозастосовної практики, яка стосується 

злочинів, що посягають на фондовий ринок та ін.

Об’єктом дослідження є елементи фінансової системи держави, які 

забезпечують існування та функціонування фондового ринку. Предмет 

дослідження -  кримінально-правова охорона фондового ринку.

Методи дослідження. Методологічна основа роботи грунтується на 

існуючих методах загальнотеоретичного та конкретно-галузевого

спрямування, які обрано з урахуванням мети і завдань дисертаційного 

дослідження, а також його об’єкта і предмета. У дисертації розкривається 

призначення та напрямки цієї роботи.

Емпіричну базу дослідження становлять відомості, одержані під час 

ознайомлення з матеріалами понад 200 кримінальних проваджень (справ), 

розглянутих судами у період з 2001 р. до 2018 р., справ про адміністративні 

правопорушення, розглянутих у період з 2003 р. до 2018 р., та господарських
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справ, розглянутих у період з 2006 р. до 2018 р.; звіти про кількість осіб, 

засуджених, виправданих; справи, щодо осіб, провадження відносно яких 

закрито; неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного 

характеру та види кримінального покарання за 2008-2017 рр.; звіти про 

розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, яких 

притягнуто до адміністративної відповідальності у 2010-2017 рр. та ін.

Все цс дозволило запропонувати та винести на захист низку цікавих 

положень, які обгрунтовано віднесено до наукової новизни. В загальному 

плані визначається, що у дисертації вперше комплексно досліджено 

теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони фондового 

ринку, з урахуванням сформульованих підходів до їх вирішення 

запропоновано теоретичну модель нормативної складової такої охорони, яка 

повинна забезпечити її (охорони) цілісність і системність.

Практичне значении одержаних результатів полягає в тому, що 

результати підготовленого дисертаційного дослідження можуть 

використовуватись у: законотворчій діяльності -  для вдосконалення 

положень КК України, що передбачають відповідальність за посягання на 

фондовий ринок, а також інших законодавчих актів (лист Комітету Верховної 

Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

№ 04-18/12-1073 від 08 червня 2018 р.); правозастосовчій діяльності -  для 

вдосконалення практики судових і правоохоронних органів, пов’язаної із 

застосуванням норм КК, що передбачають відповідальність за посягання на 

фондовий ринок (лист Верховного Суду № 217/0/158-18 від 31 травня 2018 р., 

лист Державної прикордонної служби України №5/3-154 від 29 травня 2018 р. 

та акт впровадження у практичну діяльність органів досудового розслідування 

Головного слідчого управління Національної поліції України від 12 червня 

2018 р.); навчальному процесі -  у викладанні курсу кримінального права та 

відповідних спеціалізованих курсів (акт впровадження Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 12 червня 2018 р.). 

Одержані результати можуть використовуватися для підготовки підручників,
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навчальних і методичних посібників, а також проведення занять з підвищення 

кваліфікації та професійної підготовки слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів.

Особистий внесок здобувана. Положення, що викладені в дисертації та 

виносяться на захист, розроблено автором особисто. В особистих наукових 

працях та таких, які опубліковані у співавторстві, це знаходить своє 

підтвердження. Також, дисертантом розроблена редакція ст. 222і КК та 

пропозиції щодо узгодження положень КУпАП і КК, коли стаття КК без 

належної конкретизації позначає ознаки складу злочину поняттями, які 

визначаються і конкретизуються лише у відповідній статті КУпАП.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження оприлюднено: 1) на міжнародних науково-практичних

конференціях: «Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові 

дискусії» (м. Харків, 1-2 ірудня 2017 р.); «Місце юридичних наук у 

формуванні правової культури сучасної людини» (м. Запоріжжя, 22-23 грудня 

2017 р.); «Новітні тенденції сучасної юридичної науки» (м. Дніпро, 1-2 грудня 

2017 р.); «Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві» 

(м. Одеса, 29-30 грудня 2017 р.); «Сучасні наукові дослідження представників 

юридичної науки -  прогрес законодавства України майбутнього» (м. Дніпро, 

12-13 січня 2018 р.); «Теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 19-20 січня 2018 р.); 

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, Україна, 19-20 січня 2018 р.); «Право і держава: 

проблеми розвитку та взаємодії у XXI ст.» (м. Запоріжжя, 26-27 січня 2018 р.); 

«Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» 

(м. Ужгород, 16-17 лютого 2018 р.); «Роль права та закону в громадянському 

суспільстві» (м. Київ, 9-10 лютого 2018 р.); «Право як ефективний суспільний 

регулятор» (м. Львів, 16-17 лютого 2018 р.); «Верховенство права у процесі 

державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, Україна, 9-10 

лютого 2018 р.); «Актуальні питання сьогодення» (м. Вінниця, 20 березня 2018 

р.); «Особливості адаптації законодавства Молдови та України до
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законодавства Європейського Союзу» (м. Кишинів, Республіка Молдова, 23- 

24 березня 2018 р.); «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія 

права, нормотворчості та практики» (м. Люблін, Республіка Польща, 17 квітня 

2018 р.); «Розвиток юридичних наук: проблеми та рішення» (м. Каунас, Литва, 

27-28 квітня 2018 р.); 2) на всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

«Тенденції та пріоритети реформування законодавства України» (м. Херсон, 

8-9 грудня 2017 р.); «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у 

XXI столітті» (м. Одеса, 19-20 січня 2018 р.); «Законодавство України: 

недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку» (м. Херсон, 9- 

10 лютого 2018 р.); 3) на регіональній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання кримінального права, кримінатьного судочинства та 

кримінології, з нагоди 280 річниці з дня народження Чезаре Беккаріа» (м. Київ, 

15 березня 2018 р.).

Публікації. Основні теоретичні та практичні висновки, сформульовані в 

дисертації, відображено в 51 науковій публікації, зокрема індивідуальній 

моноірафії, 28 статтях у наукових фахових виданнях, із яких сім -  у наукових 

періодичних виданнях інших держав з юридичного напряму, у 20 тезах 

доповідей на наукових і науково-практичних конференціях, а також 2 інших 

друкованих працях, що додатково відображають результати дисертації.

Структура роботи. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, що 

включають у себе тринадцять підрозділів та два пункти, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 461 

сторінку, з яких обсяг основного тексту -  394 сторінки. Список використаних 

джерел налічує 478 найменувань і розміщений на 52 сторінках. Додатки -  на 

15 сторінках.

Слід зазначити, що розробка, тематика, зміст та спрямованість 

дослідження з цієї складної проблеми від самого початку закладають в неї 

дискусійний потенціал, тому мої запитання і зауваження також мають такий 

потенціал.
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1. В зв'язку з тим, іцо дане дослідження присвячене одній з найбільш 

складних проблем -  господарському кримінальному праву в своему 

загальному розумінні, потрібно звернутися до дискусії щодо предмета 

кримінальною права, тому що саме дослідження цієї теми роблять таку 

дискусію більш предметною. Ця дискусія стосується предмета кримінального 

права, бо саме предмет виступає тією основною ознакою, що дозволяє не 

просто виділити конкретну галузь права, а й визначити тим самим її 

специфіку.

Потрібно відмітити, що в останні часи ця дискусія не мас свого 

необхідного розвитку, що, на мою думку, умовно кажучи, «збіднює» пошуки 

сутності кримінального права. Нагадаю, що у кримінальному праві існувала, і 

наразі, я впевнений, в усякому разі, на рівні «підсвідомості», існує загальне 

питання про предмет кримінального права. При цьому слід зазначити, що 

раніше метри кримінально-правової науки займали не просто різні, а навіть 

протилежні позиції з цього питання. Наприклад, цілий ряд відомих фахівців 

вважав, що кримінальне право не мас «свого предмета» регулювання, тому що 

суспільні відносини, які потребують правового регулювання, визначені та 

закріплені іншими галузями права (конституційним (державним), 

адміністративним, господарським, цивільним), а кримінальне право їх 

«тільки» охороняє, виступаючи при цьому, так би мовити, своєрідним засобом 

їх забезпечення (О.Е. Лейст, А.А. ГІіонгковський, Л.С. Явич та ін.). Водночас, 

інші, не менш відомі, фахівці вважали, що кримінальне право має свій предмет 

регулювання, який не тільки не «дублює» предмет інших галузей права, а й 

навіть такий предмет, які інші галузі не мають ( Н.С. Таганцев, Н. Д. Дурманов 

та ін.). На мою думку, для досягнення більш предметного результату цієї 

дискусії слід відходити від загальних визначень і більш детально 

характеризувати видові характеристики предмету.

Отже, аналіз ознак такого предмету у «господарському» кримінальному 

праві дозволяє зупинитися саме на його видових характеристиках. Тому в 

остаточній редакції питання виглядає наступним чином: чи має господарське
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кримінальне право свій «особистий» предмет, або воно тільки охороняє 

предмет, який визначають та закріплюють інші галузі права, в першу чергу, 

господарське, цивільне та ін.? Слід відмітити, що дисертант неодноразово 

використовує в дисертації словосполучення «регулятивне та кримінальне 

право», «регулятивне та кримінальне законодавство» та ін. Чи не є це 

«прихованою» спробою «відповіді заздалегідь» на моє запитання? Було б 

цікавим під час захисту дізнатися позицію дисертанта з цього приводу В 

цілому, вважаю, що роздуми над цим питанням сприятимуть загальному 

розумінню зваженої «потужності» та ефективності кримінального права в 

господарській сфері.

2. Наступне питання витікає з попереднього та пов’язане з необхідностю 

єдиного визначення поняття «фондовий ринок» з позицій його «сприйняття» 

кримінальним правом. В дисертації в одних випадках фондовий ринок 

визначається як видовий, а в інших випадках - як спеціальний об’єкт в межах 

родового об’єкту. Отже, необхідно певною мірою уніфікувати використання 

цього поняття, що, в свою чергу, може вплинути на його зміст та ефективність 

застосування до нього положень кримінального права.

3. Наступне питання пов’язане з необхідністю розмежування наступних 

принципових понять, які використовуються в цьому дисертаційному 

дослідженні: «кримінально-правова охорона фондового ринку», «нормативна 

регламентація кримінальної відповідальності за посягання на фондовий 

ринок», «кримінальний закон як підгрунтя для ефективного запобігання 

починам на ринку цінних паперів». Виникає питання: чи є зазначені поняття 

синонімами; складовими частинами більш загального соціально-правового 

механізму; ієрархічними «сходами», які мають внутрішню «субординацію»; 

або одне поняття витікає з іншого, але яке, при цьому, є первісним?

4. Також в дисертації декілька разів використовуються, ймовірно як 

суміжні, поняття: кримінально-правова охорона фондового ринку і злочини на 

ринку (проти) цінних паперів. Потребує уточнення співвідношення цих 

понять: чи дійсно вони с синонімами; або одне поняття є більш загальним, а
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інше -  його частиною; яке є визначальним, а яке - «супроводжуючим»? 

Можливі різні варіанти співвідношення цих понять, саме тому і виникають 

таки питання.

5. Але, якщо враховувати визначений предмет цієї дисертації, то 

домінуючим в цьому дослідженні виступає поняття «кримінально-правова 

охорона». Якщо це так, то виникають питання стосовно необхідності 

уточнення і цього визначення.

Так, слід зазначити, що автор розумно стверджує, шо кримінально- 

правова охорона фондового ринку здійснюється на трьох рівнях: загальному, 

особливому, спеціальному; та надає аргументації стосовно такої 

диференціації. У висновках дискртації підсумовуються результати 

дослідження та обґрунтовується так звана цілісна модель системи 

кримінально-правової охорони фондового ринку. Але і тут «побудова цілісної 

кримінально-правової охорони фондового ринку» залежить від урахування 

механізму заподіяння шкоди кожному із названих елементів фондового 

ринку» та пов’язана з нормативною регламентацією конкретних посягань. 

Тобто, знову є необхідність повернення до того «ланцюга», про який ми вище 

казали. В зв’язку з цим, кажучи про сутність кримінально-правової охорони, 

на захисті потрібно спеціально деталізувати, в чому проявляється її основний 

зміст, та які ознаки (критерії) виступають єдиними поза залежності від видової 

диференціації? Так, практично кожна галузь права використовує визначення 

«правова охорона» в своєму розумінні, до речи, не тільки «відштовхуючись» 

від свого предмета. Тому, з врахуванням попередніх питань, потребує 

відповіді питання про сутність та зміст саме поняття «кримінально-правова 

охорона», в нашому випадку - стосовно фондового ринку. Чим кримінально- 

правова охорона фондового ринку відрізняється від кримінально-правового 

захисту? Отже, підсумовуючи попередні обговорення цього пункту і 

формулюючи питання в стислому вигляді, в остаточній редакції поставлю

питання так: в чому сутність поняття “правова охорона” в загальному сенсі, і
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в чому виявляються особливості кримінально-правової охорони, в даному 

випадку - фондового ринку?

6. Заслуговує додаткової аргументації запропонована дисертантом нова 

назва розділу VII КК, а саме: «Злочини проти ринкової економіки». По-перше, 

на мою думку, злочини, які безпосередньо порушують ринкову економію, 

містяться не тільки в VII розділі. Система Особливої частини діючого КК 

України побудована, як відомо, по так званому лінійному принципу, що не 

дозволяє додатково виділяти підрозділи (глави) всередині кожного розділу. 

Тому, на мою думку, неможливо в одному розділі лінійної системи Особливої 

частини повністю «вмістити» будь яку групу злочинів у повному обсязі, а тим 

більш злочини у сфері ринкової економіки. На мою думку, навіть і ті злочини, 

які можуть бути розміщені у цьому розділі, неможливо вважати такими, пю 

вчиняються «проти ринкової економіки». Багато з таких злочинів, образно 

кажучи, «породжені» обставинами, які с природними для цієї економіки, 

тому вони є «супроводжуючими» діяннями, які «взагалі» притаманні галії 

моделі економіки. Таким чином, назвати їх такими, що діють «про и 

економіки, яка їх породжує, не зовсім логічно. Саме тому назва та системо 

таких злочинів, якщо дисертант продовжує наполягати на цьому, потреб * 

надання додаткових аргументів.

Але повторю тезу, з якої почав цей розділ відгуку: складність цієї :еми 

з самого початку закладає в це дослідження значний дискусійний потенціал, 

саме тому всі мої міркування та питання не впливають на загальне позитивы 

враження від цієї роботи та повинні сприяти подальшому обговоренню ціс 

складної і дуже перспективної тематики.

Відповідність дисертації визначеній спеціальності. Зміст 

дисертації повністю відповідає спеціальності 12.00.08 -  кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право.

Загальний висновок. Зміст дисертації, автореферату та публікацій 

дозволяє зробити наступний висновок: дисертація Волинця Руслана 

Анатолійовича «Кримінально-правова охорона фондового ринку», яку подано
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па здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 

е самостійною завершеною кваліфікаційною науковою працею, виконаною 

особисто здобувачем. У ній містяться отримані автором нові конкретні 

науково-обгрунтовані результати у кримінально-правовій та кримінологічній 

науках, що розв’язують важливу наукову проблему кримінально-правової 

охорони фондового ринку, і щодо яких здобувай є суб’єктом авторського 

права. Все це дає підстави стверджувати, що за змістом і оформленням 

дисертація відповідає вимогам п.п. 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 року № 567 (зі змінами та доповненнями), а її автор -  Волинець 

Руслан Анатолійович - заслуговує на присудження йому наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право.

Офіційний опонент:
завідувач кафедри кримінального права
Національного університету «Одеська юридична академія»,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії Правових наук України, 
заслужений діяч науки і техніки України

«/J»листопада 2018 р.
Є.Л. Стрельцов

ь

77/У„ #  АВХІД№____
Від 7 У * 47 Ш '

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет • 

імені Тараса Шевченка
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одних галузей в інші та здійснення структурної перебудови виробництва. Саме 

фондовий ринок оперативно реагує на зміни у виробництві, торгівлі і кон’юнктурі 

ринку.  

За часи незалежності Україна досягла певного прогресу у формуванні 

організаційних і правових засад функціонування фондового ринку, що знайшло 

закріплення й на законодавчому рівні у вигляді ухваленого 23 лютого 2006 р. 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок». Останній доречно врахував не 

лише досвід діяльності вітчизняного та європейського фондових ринків, а й 

положення прийнятих у 2003 р. Цивільного і Господарського кодексів України. 

Розвиток фондового ринку України (або принаймні відсутність його 

стагнації1) зумовлюється низкою факторів, серед яких – стан законодавчого 

забезпечення протидії відповідним правопорушенням. Вчинювані на фондовому 

ринку злочини та інші правопорушення (у тому числі розповсюдження практик 

маніпулятивного та інсайдерського характеру, розміщення «сміттєвих» цінних 

паперів і фіктивної емісії) створюють підґрунтя для недовіри з боку інвесторів, 

збільшують інвестиційні ризики та погіршують інвестиційний клімат, руйнують 

перспективи формування сучасної ринкової економіки в Україні, посягають на 

інтереси власників цінних паперів та інших учасників фондового ринку, сприяють 

відмиванню «брудних» доходів тощо.  

Судячи зі статистичних даних, які характеризують правозастосовну 

діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), 

                                                             
1 Необхідність робити таке застереження пояснюється невтішними процесами, які мають місце у вказаній 

складовій вітчизняної фінансової системи. Підтвердженням стагнації і деградації фондового ринку України 
вважаються незначне число його учасників, емітентів, інструментів, недостатні обсяги коштів, що обертаються на 
ньому, його істотне відставання за більшістю показників не тільки від високорозвинених країн світу, а й від 
переважної більшості країн колишнього СРСР і Східної Європи. Функція перерозподілу фінансових ресурсів на 
фондовому ринку України здійснюється в наднизьких обсягах через певні фінансові інструменти, але їх сукупна 
роль малопомітна навіть порівняно з показниками банківської системи. Функцію абсорбції «зайвих» коштів з 
обороту і зниження рівня інфляції в економіці наш фондовий ринок також не виконує, оскільки населення і бізнес-
структури, очікуючи системних ризиків і отримуючи збитки, у переважній більшості ігнорують фондовий ринок як 
центр інвестування і примноження коштів. Не виконує фондовий ринок і функцію щодо визначення цін на активи 
в державі. Реалії в Україні є такими, що ціни формуються під кон’юнктурним впливом мажоритарного акціонера і 
залежно від його інтересів. Фактично рівноважна біржова ціна на активи в умовах олігархічно-монопольного 
корпоративного сектору не може сформуватися, а фондовий ринок не може стати своєрідним економічним 
барометром ділової активності (докладніше див.: Редзюк Е. Сквиз-аут фондового рынка. URL: 
https://zn.ua/finances/skviz-aut-fondovogo-rynka-288500_.html). Про непрозорість, нерозвиненість та інвестиційну 
непривабливість вітчизняного фондового ринку пишуть й інші дослідники (див.: Кологойда О.В. Теоретичні 
проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому ринку України: дис. … д-ра юрид. наук: 
12.00.04. К., 2016. С. 5).  
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наразі в Україні спостерігається низький рівень дотримання вимог законодавства 

про фондовий ринок. Такий стан речей є, серед іншого, наслідком неадекватності 

існуючих санкцій масштабам заподіюваної шкоди, а в багатьох випадках – 

відсутності належних покарань за порушення зазначеного законодавства. 

Формулювання відповідних кримінально-правових заборон відзначаються 

казуїстичністю і громіздкістю, що неминуче ускладнює їхнє сприйняття, 

перевантажені бланкетними ознаками і позбавлені визначеності, вкрай потрібної 

задля забезпечення єдності правозастосування і врешті-решт верховенства права. 

Точність та адекватність понятійного апарату, використаного у цих заборонах, 

викликає чимало запитань, які потребують фахових відповідей. Звернення до 

спеціальних норм КК України про відповідальність за злочини проти фондового 

ринку і практики їхнього застосування (чи, скоріш, незастосування, бо переважна 

більшість цих норм належить до когорти «мертвих») у черговий раз переконує в 

тому, що однією з негативних тенденцій розвитку нашого законодавства про 

кримінальну відповідальність за господарські (і прирівняні до них) злочини є 

кількісне зростання обсягу законодавчого матеріалу при фактично незмінній 

криміналізації, коли поява в КК нових статей фактично не веде до очікуваного 

збільшення кола злочинних діянь і, головне, до бажаного ефекту, на який 

розраховують суб’єкти законодавчої ініціативи і парламентарії. 

Проблематика кримінально-правової охорони фондового ринку України не 

обійдена увагою у вітчизняній науці. Так, серед дисертацій із зазначеної 

проблематики варто виділити роботи: О.Б. Сахарової «Попередження органами 

внутрішніх справ злочинів, що вчиняються на ринку цінних паперів» (К., 2002); 

Р.В. Щавінського «Кримінальна відповідальність за порушення порядку емісії 

недержавних цінних паперів» (К., 2006); О.О. Кашкарова «Кримінально-правова 

характеристика злочинів у сфері випуску та обігу цінних паперів» (К., 2007); 

О.Ю. Вітка «Об’єкт і предмет злочинів у сфері емісії, розміщення або видачі 

цінних паперів та їх обігу» (К., 2014). Однак основний зміст дисертаційного 

дослідження О.Б. Сахарової складає не кримінально-правова, а кримінологічна 

характеристика злочинів, що посягають на фондовий ринок, а також питання 
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попередження таких злочинів. У кандидатській дисертації Р.В. Щавінського 

аналізується лише один склад злочину (ст. 224 КК України). Обмежений (хоч і 

наскрізний) аспект аналізованої проблематики висвітлений і в кваліфікаційній 

роботі О.Ю. Вітка. Не дивлячись на те, що у дисертації О.О. Кашкарова знайшов 

відображення комплексний підхід до проблематики кримінально-правової 

охорони фондового ринку, у ній відсутнє належне теоретичне обґрунтування 

виокремлення фондового ринку як видового об’єкта певної групи злочинних 

посягань. Водночас з урахуванням численності і неоднорідності злочинів, норми 

про відповідальність за які об’єднані у розділ VII Особливої частини КК України, 

конструктивним і таким, що дозволяє отримати цілісне уявлення про сучасний 

стан і перспективи кримінально-правової охорони певного блоку правовідносин, 

вважаю підхід, який ґрунтується на виділенні саме видового об’єкта. До того ж у 

дисертації О.О. Кашкарова та у виданій за результатами її захисту монографії 

(див.: Кашкаров О.О. Проблеми кваліфікації злочинів у сфері випуску та обігу 

цінних паперів. Х., 2008. 186 с.) не проаналізовані положення Закону України від 

25 грудня 2008 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів», на підставі якого 

статті 223 і ст. 232-1 КК України викладено у новій редакції, а також з’явились 

нові заборони – ст. 223-1 «Підроблення документів, які подаються для реєстрації 

випуску цінних паперів», ст. 223-2 «Порушення порядку ведення реєстру 

власників іменних цінних паперів» і ст. 232-2 «Приховування інформації про 

діяльність емітента». Наукового осмислення потребують не лише згадані зміни 

КК України, а й численні новели регулятивного законодавства, які стосуються 

тлумачення і застосування норм, присвячених кримінальній відповідальності за 

злочини проти фондового ринку.  

Таким чином, у доктрині бракувало цілісного і фундаментального підходу до 

розв’язання проблеми підвищення ефективності кримінально-правової охорони 

фондового ринку України, і рецензоване дисертаційне дослідження своєчасно та 

успішно заповнило цю прогалину.  
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Приверну увагу ще до однієї обставини, яка вказує на актуальність теми 

докторської дисертації Р.А. Волинця. В Україні відбувається (точніше 

декларується) реформування правоохоронних органів, покликаних протидіяти 

економічним деліктам. За всієї значущості організаційних і процесуальних 

чинників (включаючи питання підслідності) первинним, за логікою речей, має 

бути матеріальний кримінальний закон, адже саме він, визначаючи те, що в 

економічній сфері заборонено, та які кримінально-правові наслідки повинні 

наставати у випадку вчинення відповідних посягань, слугуватиме інструментом в 

руках «нових» правозастосувачів і спрямовуватиме їхню професійну діяльність. 

На сьогодні «реформований» розділ VII Особливої частини КК України є 

еклектичним, безсистемним набором недостатньо якісних заборон, який, на мою 

думку, не піддається розумній реконструкції. І такий стан речей є, на жаль, 

закономірним у тому сенсі, що звичними для кримінально-правової політики у 

сфері охорони господарської діяльності в Україні (якщо вважати, що така 

політика існує) є постійна зміна її векторів і суперечливість, внесення 

законодавчих змін без належного теоретичного обґрунтування і нерідко 

відсутність у цих новелах практичного сенсу.  

Розроблення доктринальної моделі розділу КК України «Злочини у сфері 

господарської діяльності» – справа непроста і відповідальна, бо: 1) визначення 

завдань і меж кримінального закону в сфері економіки є похідним від соціально-

економічної політики держави, а її напрями і параметри зазнають, як відомо, 

перманентних змін «від виборів і до виборів»; 2) треба шукати компроміс між 

публічними інтересами та інтересами суб’єктів господарювання, налагоджувати 

предметний діалог як із кваліфікованими правозастосувачами, так і 

представниками бізнесу; 3) вказана модель передбачає не лише конструювання 

кримінально-правових заборон, які б передбачали відповідальність за справді 

суспільно небезпечні і більш-менш типові (розповсюджені) делікти, у тому числі 

пошук оптимальних криміноутворювальних ознак, а й визначення зв’язків між 

цими заборонами та їхнє співвідношення з адміністративно-, фінансово- та 

господарсько-правовими заборонами; 4) не обійтись без звернення до здобутків 
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економічної науки. Викладене повною мірою стосується і проблематики, якій 

присвячено дисертацію Р.А. Волинця.  

Достовірність та обґрунтованість переважної більшості наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Р.А. Волинця, забезпечується широтою і різноманітністю опрацьованої 

джерельної бази, веденням коректної полеміки, використанням методів пізнання, 

вдало підібраних з урахуванням предмета дисертаційного дослідження (с. 23–24), 

продуманою логікою викладення матеріалу, яка дозволила автору виконати 

поставлені перед собою завдання (с. 22–23).  

При написанні роботи здобувач опрацював великий (всього 478 джерел) 

масив юридичної, економічної, історичної та довідкової літератури. У своїх 

міркуваннях дисертант постійно спирається, зокрема, на: надбання кримінально-

правової доктрини – як вітчизняної (сучасної, радянської і дореволюційної), так і 

зарубіжної; матеріали законопроектів і супровідні матеріали до них; міжнародно-

правові документи (включаючи Директиву 2014/57/EU Європейського 

Парламенту та Ради ЄС від 16 квітня 2014 року про кримінальні санкції за 

зловживання на ринку). 

Оскільки диспозиції заборон, які уособлюють кримінально-правове 

забезпечення охорони фондового ринку України, є бланкетними, повне і всебічне 

розкриття обраної теми передбачало аналіз не лише кримінально-правової, 

економічної, цивілістичної і фінансово-правової літератури, а й докладне 

опрацювання нормативно-правових актів (зокрема, документів НКЦПФР), які 

регулюють ринок цінних паперів, що врешті-решт визначило міждисциплінарний 

характер дисертаційного дослідження. Завдяки цьому воно, сподіваюсь, буде 

цікавим і корисним для фахівців (як теоретиків, так і практиків) не лише з 

кримінального права, а й з фондового ринку. До речі, пропозиції здобувача щодо 

вдосконалення норм регулятивного законодавства (с. 175, 339, 392 та ін.), хоч 

формально і виходять за межі спеціальності 12.00.08, зайвий раз демонструють 

наукову сміливість Руслана Анатолійовича і те, наскільки глибоко він 
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«занурився» у некримінально-правову матерію, без чого фахово розкрити 

досліджувану тему було неможливо. 

Дисертант більш-менш успішно розв’язав проблему формування емпіричної 

бази свого дослідження, включивши в неї, зокрема, матеріали справ про 

адміністративні правопорушення, виявлені фахівцями НКЦПФР, і матеріали 

справ, розглянутих господарськими судами.  

Практичне значення одержаних результатів у науково-дослідній, 

законотворчій, правозастосовній діяльності та навчальному процесі достатньою 

мірою висвітлене в дисертації (с. 30–31), підтверджується актами впровадження 

(с. 447–452) і сумнівів не викликає.  

Головним чином практичне значення здобутих результатів полягає у 

можливості їхнього використання для вдосконалення кримінального та іншого 

законодавства України: дисертантом напрацьовано комплекс пропозицій, 

спрямованих на вдосконалення як КК України, так і КУпАП і Закону України 

«Про цінні папери та фондовий ринок» (с. 340–352, 382–392). Не дивлячись на те, 

що не всі з ініційованих Р.А. Волинцем законодавчих новел сприймаються 

однозначно (про це йтиметься нижче), вони виглядають системними, є логічним 

завершенням проведеного дослідження і цілком заслуговують на те, щоб стати 

об’єктом прискіпливого аналізу.  

Останнім часом я (мабуть, під враженням від ознайомлення з деякими 

кваліфікаційними роботами), полюбляю згадувати висловлювання 

Н.Ф. Кузнецової про те, що кримінальне право як наука заради науки без її виходу 

на законодавчу і правозастосовну практику має низький коефіцієнт корисної дії. 

Дисертація Р.А. Волинця, яка містить численні аргументовані і ретельно 

продумані пропозиції щодо вдосконалення КК України і практики його 

застосування, на моє переконання, має належний коефіцієнт корисної дії.  

Наукова новизна рецензованого дисертаційного дослідження полягає у 

розробленні цілісної доктринальної моделі нормативної регламентації 

кримінальної відповідальності за злочини проти фондового ринку України. 

Порівняно з монографічними дослідженнями попередників основна перевага 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

8 
 

роботи Р.А. Волинця вбачається у тому, що в ній здобувачу вдалося, певною 

мірою відійшовши від тексту відповідних кримінально-правових і суміжних 

адміністративно-правових заборон і з’ясувавши механізм шкоди, заподіюваної 

внаслідок вчинення злочинних посягань на фондовий ринок, сформулювати 

авторський варіант розв’язання проблем кримінально-правого забезпечення 

охорони фондового ринку передусім і головним чином у контексті суті і 

призначення фондового ринку як економіко-правового феномену.  

Вважаю, що є продуманими та аргументованими, у зв’язку з чим 

заслуговують на підтримку міркування здобувача про:  

співвідношення господарської діяльності, з одного боку, і діяльності 

учасників фондового ринку, з іншого (с. 59–61); 

залежність кримінально-правого забезпечення охорони фондового рику 

країни від стану і напрямів її соціально-економічного розвитку (с. 24–25, 113); 

доцільність надання фондовому ринку статусу видового об’єкта певної групи 

кримінально караних посягань і водночас притаманну чинному КК України 

багаторівневість охорони фондового ринку (с. 25, 26, 133–134, 138, 261, 380); 

визнання порядку здійснення службовими особами покладених на них 

службових повноважень додатковим безпосереднім об’єктом злочинів, 

передбачених статтями 222-1, 223-1, 223-2, 232-1 і 232-2 КК України (с. 151–152, 

262); 

поділ предметів злочинів проти фондового ринку на три види: 1) фінансові 

інструменти, з приводу яких виникають правовідносини на фондовому ринку, та 

предмети, що їх імітують; 2) документи, які використовується на цьому ринку; 

3) інформація, обіг якої здійснюється на фондовому ринку (с. 153, 262–263); 

доцільність уніфікації кримінальної відповідальності за підроблення, 

зберігання, придбання, переміщення з метою збуту або іншого використання, а 

так само збут чи інше використання підроблених цінних паперів (с. 29, 158, 160, 

382, 384–385) і визнання сертифікату цінних паперів предметом злочину, 

передбаченого ст. 224 КК України (с. 161); 
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необхідність приведення у відповідність із зміненим регулятивним 

законодавством диспозиції ст. 232-2 КК України у вигляді виключення з неї 

згадування про систему реєстру власників іменних цінних паперів і службову 

особу емітента (с. 27–28, 168, 194, 233, 384); 

доречність удосконалення законодавчого визначення поняття інсайдерської 

інформації шляхом охоплення цим поняттям інформації про правочини щодо 

цінних паперів, вчинювані поза фондовою біржею (с. 29, 171, 392), і 

конструювання основного складу злочину «Незаконне використання 

інсайдерської інформації» як формального (с. 30, 204, 206–208, 343–344, 350, 

387); 

доцільність розширення предмета злочину, передбаченого ст. 223-1 КК 

України, за рахунок включення у нього проспекту емісії цінних паперів і звіту про 

результати публічного розміщення цінних паперів, перетворення складу злочину, 

передбаченого ч. 1 цієї статті КК із матеріального у формальний і залежність кола 

уповноважених осіб, здатних нести кримінальну відповідальність за підроблення 

документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, від положень 

регулятивного законодавства (с. 29, 30, 193, 272–273, 228–230, 348, 383); 

необхідність розширення об’єктивної сторони складу злочину, 

передбаченого ст. 232-2 КК України, шляхом охоплення нею такої поведінки, як 

розкриття на фондовому ринку певної інформації не в повному обсязі або 

несвоєчасне розкриття інформації (с. 27, 212, 297, 341–342, 344, 390);  

недоцільність віднесення посягань на фондовий ринок, що наразі визнаються 

злочинами, до кримінальних проступків (с. 30, 312–314, 334, 381); 

перспективність підходу, згідно з яким заходи кримінально-правового 

характеру поділяються на такі, що застосовуються в межах кримінальної 

відповідальності, і такі, що реалізуються поза нею (с. 305–306); 

віднесення злочинів, вчинюваних на фондовому ринку, до числа тих, 

кримінально-правове реагування на скоєння яких варто здійснювати у тому числі 

за допомогою спеціальної конфіскації та заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб (с. 28, 330, 332, 334, 336, 356–357, 391). 
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У роботі наводиться й чимало інших співзвучних мені положень та ідей. 

Водночас ознайомлення з дисертаційним дослідженням Р.А. Волинця дозволяє 

висловити окремі побажання і критичні судження.  

1. Постановку дисертантом питання про «розуміння фондового ринку (ринку 

цінних паперів) у кримінальному праві» (с. 55–58, 133 та ін.) вважаю 

дискусійною. Та обставина, що норми чинного КК України про відповідальність 

за зловживання на фондовому ринку не повною мірою узгоджуються з 

положеннями регулятивного законодавства і частково є прогальними (ця слушна 

думка «пронизує» весь текст дисертації Р.А. Волинця), все ж не дозволяє виділяти 

якесь специфічне «кримінально-правове розуміння» фондового ринку. Будь-які 

критичні судження на адресу відповідної легальної дефініції (я не кажу, що вона 

досконала) лише на тій підставі, що існують компоненти фондового ринку, які 

поки що не дістали належної кримінально-правової охорони, і що шкода 

фондовому ринку може бути заподіяна і не його учасниками, видаються 

недоречними, бо не узгоджуються з основним – охоронним завданням 

кримінального закону (ч. 1 ст. 1 КК України). 

Водночас послідовно обстоюване здобувачем положення про фондовий 

ринок як об’єкт кримінально-правової охорони як таке, що уникає безпідставного 

пріоритету закону про кримінальну відповідальність над регулятивним 

законодавством є, на мою думку, коректним, а тому заслуговує на підтримку. 

Щоправда, дещо дивним є те, що в науковій кваліфікаційній роботі під назвою 

«Кримінально-правова охорона фондового ринку» з відповідним предметом 

(с. 23) її автор чітко не артикулювавав, яке саме розуміння кримінально-правової 

охорони він обстоює. Більше того: цього не зроблено і в порядку реагування на 

зауваження А.М. Орлеана, висловлені у рецензії на монографію Р.А. Волинця 

«під докторську», про те, що кримінально-правова охорона не може 

обмежуватись лише кримінально-правовими нормами (питаннями їхнього 

формування, розвитку та застосування) і що більш доречною з погляду завдань 

монографічного дослідження була б конструкція «кримінально-правове 

забезпечення охорони…» (див.: Орлеан А.М. Актуальне дослідження проблем 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

11 
 

кримінально-правової охорони фондового ринку. Вісник кримінального 

судочинства. 2018. № 1. С. 206–207).  

Судження дисертанта з цього приводу виглядають певною мірою 

суперечливими. Так, із формулювання основного результату, який становить 

наукову новизну проведеного дослідження (с. 24), зрозуміло, що у кримінально-

правовій охороні фондового ринку є нормативна складова. Проте з використаного 

на с. 19 звороту «кримінально-правова охорона та нормативна регламентація 

кримінальної відповідальності за злочини проти фондового ринку» входження 

нормативної складової у кримінально-правову охорону фондового ринку, 

вочевидь, не випливає. Поряд із цим навряд чи вдала назва підрозділу 2.1 

дисертації «Загальна характеристика норм кримінального права України, що 

здійснюють охорону фондового ринку» схиляє до думки про тотожність 

кримінально-правової охорони фондового ринку та її нормативної складової.  

До речі, згадана невдалість назви підрозділу 2.1 зумовлена і тим, що у ньому 

не стільки характеризуються відповідні кримінально-правові норми, скільки 

йдеться про класифікацію злочинів, відповідальність за які передбачено у розділі 

VII Особливої частини КК, і про виокремлення з них безпосередніх (спеціальних) 

посягань на фондовий ринок України. 

Приверну увагу і до того, що при окресленні особливостей визнання 

фондового ринку об’єктом кримінально-правової охорони дисертант вказує, серед 

іншого, на «зв’язок фондового ринку (ринку цінних паперів) з діяльністю держави 

як «елемента» ринкової економіки в Україні» (с. 52). Навряд чи можна 

ототожнювати державу зі складовою ринкової економіки в Україні; мабуть, 

правильнішою інтерпретацією тут буде розуміння держави як регулятора, в особі 

компетентних органів, відносин на фондовому ринку. Фактично про таку 

(«неринкову») роль держави веде мову і здобувач (с. 52–54). 

Також у межах підрозділів 1.1. та 1.2 дисертації дещо бракує висвітлення 

змістовних зв’язків між власне економічним матеріалом і кримінально-правовою 

матерією. Зокрема, незважаючи на те, що у назві підрозділу 1.1 здобувач заявив, 

що досліджуватиме функціональні характеристики фондового ринку, у ньому не 
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висвітлені, хоча б узагальнено, призначення фондового ринку і виконувані ним 

завдання в економічній системі держави. Подібний екскурс у першопричини 

створення фондового ринку сприяв би кращому розумінню змісту охоронюваних 

кримінальним законом правовідносин, а отже, глибшому з’ясуванню суспільної 

небезпеки злочинів проти фондового ринку. 

2. Переважна більшість різноманітних класифікацій, наведених у роботі, є 

коректними і науково обґрунтованими. Трапляються, однак, випадки, коли 

недотримання відомої у логіці вимоги про класифікацію понять за однією 

зрозумілою підставою має своїм наслідком те, що отримані в результаті поділу 

класифікаційні групи одна одну чітко не виключають. 

Так, на с. 263 дисертант пише: «Аналіз суспільно небезпечних діянь, 

передбачених об’єктивною стороною складів злочинів проти фондового ринку, 

дозволяє розділити їх на такі види: 1) дії, спрямовані на виготовлення та/або обіг 

підроблених цінних паперів (статті 199 та 224 КК); 2) діяння, які порушують 

порядок емісії та обліку цінних паперів (статті 2231 та 2232 КК); 3) діяння, які 

порушують порядок надання та використання інформації на фондовому ринку 

(статті 2321 та 2322 КК); 4) дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі 

(ст. 2221 КК)». 

Зауважу, що відповідно до ст. 10-1 Закону «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні» одним з діянь, які вважаються маніпулюванням 

на фондовій біржі, є «поширення інформації через засоби масової інформації, у 

тому числі електронні, або будь-якими іншими способами, яке призводить або 

може призвести до введення в оману учасників ринку щодо ціни, попиту, 

пропозиції або обсягів торгів фінансових інструментів на фондовій біржі, що не 

відповідають дійсності, зокрема поширення недостовірної інформації, у разі коли 

особа, яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати, що ця 

інформація була недостовірною». Ще одним різновидом маніпулювання на 

фондовій біржі загаданий Закон називає «здійснення або намагання здійснити 

операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів 

шляхом учинення умисних протиправних дій, у тому числі … використання 
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інсайдерської інформації». За таких обставин злочин, передбачений ст. 222-1 КК 

України (група 4), частково може вважатись порушенням порядку використання 

інформації на фондовому ринку (група 3). До слова «інформаційну» складову має 

і диспозиція ч. 1 ст. 222-1 КК України, викладеної в авторській редакції 

дисертанта (с. 350, 382)2.  

Якщо мова вже зайшла про маніпулювання на фондовому ринку, то хотів би 

зауважити, що сформульована у роботі редакція ст. 222-1 КК України (с. 382) 

сприймається критично. Обмеження меж дії цієї кримінально-правової заборони 

лише окремими видами протиправної поведінки, неврахування специфіки 

встановлення і коливання цін на фінансові інструменти на біржі, а також 

використання змістовно неоднозначних конструкцій «з метою формування 

неправильного уявлення», «з метою встановлення ціни … яка явно не відповідає 

дійсній ціні» спонукає зробити песимістичний висновок про збереження цією 

статтею КК статусу як «мертвої» норми. 

За результатами аналізу відповідних норм кримінального законодавства 

зарубіжних країн здобувач виокремив типові і нетипові форми посягань на 

фондовий ринок (с. 97–110, 113–114). При цьому, наприклад, якщо незаконне 

використання інсайдерської інформації віднесено до типових форм посягань, то 

норми КК Швейцарії і КК Іспанії, які фактично передбачають відповідальність за 

зловживання з такою інформацією, викладаються у межах рубрики «Кримінальна 

відповідальність за нетипові форми посягань на фондовий ринок за зарубіжним 

законодавством» (с. 98–99). Потребує також пояснення, чому поняттям випуску 

цінних паперів з порушенням встановлених вимог як однієї з типових форм (с. 98) 

не можна охопити порушення правил ринку цінних паперів, вчинювані у тому 

числі в процесі їхнього випуску, карані за КК Грузії і віднесені до нетипових 

форм посягань на фондовий ринок (с. 101). Використання підроблених цінних 

паперів називається типовою формою (причому беззастережно – с. 97) у той час, 

як «різноманітні види використання … підроблених цінних паперів як способи 

                                                             
2 Цікаво, що окремі дослідники взагалі пропонують звести маніпулювання на фондовому ринку до певних 

інформаційних зловживань (див.: Тертишник В., Кошовий О. Доктринальні проблеми відповідальності за 
зловживання на фондовому ринку. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 287). 
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вчинення інших злочинів» – вже нетиповою формою посягання на фондовий 

ринок (с. 104).  

Крім цього, окремі злочини, про які дисертант вирішив написати у підрозділі 

1.3.2 «Кримінальна відповідальність за посягання на фондовий ринок: окремі 

порівняльно-правові аспекти», мабуть, через згадування у тексті тієї чи іншої 

кримінально-правової норми про цінні папери (с. 103–106), немає підстав 

розцінювати як злочини проти фондового ринку.  

Торкаючись далі компаративістського блоку рецензованої дисертації, 

відзначу і те, що дисертант майже не розкрив ключові аспекти американської 

моделі кримінально-правової охорони фондового ринку, обмежившись стислим 

згадуванням § 480 розділу 18 Зібрання законів США, який визнає злочином 

володіння та інші дії з підробленими цінними паперами – до речі, такими, що 

емітовані не в США, а іноземним банком чи корпорацією (про що автор не 

зазначає). Натомість дисертант не згадує про більш доречний у цьому разі § 1348 

Зібрання законів США, присвячений караності шахрайства з цінними паперами, 

що перебувають в обігу на фондовому ринку США, а також із котируваннями на 

окремі групи товарів, угоди щодо яких укладаються на товарних біржах. 

3. Складно позитивно оцінити позицію дисертанта, який, розкриваючи 

суб’єктивні ознаки складів злочинів, що посягають на фондовий ринок (підрозділ 

2.3), вирішив уникнути розгляду проблеми специфічного змісту умислу у 

злочинах із змішаною протиправністю та релевантності юридичної помилки при 

вчиненні цих злочинів. Зазначивши, що ця проблема взагалі-то існує, здобувач без 

жодних пояснень заявляє, що «у контексті злочинів, які посягають на фондовий 

ринок, ця проблема не створює загрозу засудження без вини» (с. 251).  

Я послідовно дотримуюсь точки зору, згідно з якою кримінальну 

відповідальність за порушення регулятивного законодавства має виключати лише 

сумлінна помилка особи щодо заборонності своєї поведінки, яка може бути 

викликана неправильним сприйняттям змісту відмінного від КК нормативно-

правового акту чи іншого джерела. Ця помилка спростовує конституційну 

презумпцію знання особою законів, яку як загальне правило відкидати не слід. 
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Вважаю, що розгляд цієї злободенної проблеми стосовно злочинних 

порушень законодавства про фондовий ринок був би вельми доречним з огляду на 

складність, громіздкість і мінливість регулятивного законодавства, до положень 

якого відсилають бланкетні диспозиції відповідних кримінально-правових 

заборон, суперечливість нормотворчої практики НКЦПФР, а так само у зв’язку з 

ініційованим дисертантом істотним розширенням сфери застосування КК України 

у частині протидії посяганням на фондовий ринок.  

4. Вимушений констатувати непослідовність окремих міркувань здобувача 

щодо шляхів вдосконалення досліджуваних кримінально-правових заборон. 

Так, на с. 201 дисертації її автор називає конструктивною доктринальну 

пропозиція виключити зі ст. 232-1 КК України вказівку на незаконну передачу 

інсайдерської інформації та незаконне надання доступу до такої інформації (бо ці 

дії є різновидами розголошення). Проте у редакції згаданої статті КК, 

сформульованій здобувачем (с. 343, 387), передача інсайдерської інформації та 

надання доступу до неї продовжують фігурувати (поряд із розголошенням 

інсайдерської інформації). 

Автор переймається уточненням формулювання, наведеного у п. 3 примітки 

ст. 232-1 КК України, яка містить коло осіб, спроможних нести відповідальність 

за незаконне використання інсайдерської інформації, і пропонує de lege ferenda 

власний конкретизований перелік виконавців цього злочину (с. 358–360, 389–

390). Однак на с. 244 дисертації зазначається, що «доцільно було б взагалі 

виключити п. 3 цієї примітки та визначити, що суб’єкт незаконного використання 

інсайдерської інформації є загальним». 

На одних сторінках дисертації (зокрема, с. 293, 359–360) можна прочитати, 

що для більшої зрозумілості того, які саме наслідки мають тягнути дії, карані за 

ст. 223-2 КК України, у ній треба вказати на втрату системи реєстру власників 

іменних цінних паперів. Водночас на інших сторінках роботи (с. 168, 194, 375, 

393) зазначається, що внаслідок набрання чинності Законом «Про депозитарну 

систему України» система реєстру власників іменних цінних паперів перестала 

існувати, а функціонує система депозитарного обліку цінних паперів. Додам від 
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себе, що з квітня 2014 р. іменні емісійні цінні папери випускаються й існують 

виключно у бездокументарній формі3, у зв’язку з чим ведення реєстрів їх 

власників не здійснюється, а системи реєстру власників іменних цінних паперів, 

за загальним правилом, відсутні. За таких обставин слід підтримати дисертанта у 

тому, щоб злочином, передбаченим ст. 223-2 КК України, визнавати окремі 

порушення порядку здійснення лише депозитарної діяльності, не пов’язуючи 

наявність складу цього злочину з втратою (повністю або частково) системи 

реєстру власників іменних цінних паперів (с. 27–28, 351, 384).  

З метою чіткого визначення переліку осіб – виконавців злочину 

«Підроблення документів, які подаються під час емісії цінних паперів» дисертант 

пропонує у ч. 3 ст. 29 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

зазначити, що «відповідальність за достовірність відомостей, наведених у 

документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних 

паперів, несуть особи, які підписали та/або подали ці документи» (с. 226–230, 

392). Сумніваюсь у тому, що це дозволить усунути вказану невизначеність, якщо 

у вдосконаленій ст. 223-1 КК України (с. 383), як і тепер, йтиметься саме і тільки 

про внесення уповноваженою особою завідомо неправдивих відомостей у певні 

документи, тобто підроблення останніх. Виходить, що і після пропонованого 

уточнення Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» зберігатиме 

актуальність доктринальний підхід, який імпонує дисертанту (с. 190–191) і 

полягає в тому, що дії особи, котра подає належному адресату документ з 

неправдивими відомостями, діє за домовленістю з тим, хто вніс такі відомості, і 

знає про їхню наявність, слід вважати співучастю у злочині, передбаченому 

ст. 223-1 КК України, а не його виконанням.  

Якщо незаконне розміщення цінних паперів може заподіяти шкоду інвестору, 

що дисертант справедливо бере до уваги при формулюванні авторської редакції 

ст. 222-2 КК України (с. 289, 340–341, 383), то сама по собі публічна пропозиція 

щодо розміщення емісійних цінних паперів без належного дозволу (ініційована 

                                                             
3 Дематеріалізація емісійних цінних паперів є необхідною умовою централізації депозитарної системи 

України (див.: Кологойда О.В. Теоретичні проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому 
ринку України: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.04. К., 2016. С. 431). 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

17 
 

Р.А. Волинцем ст. 224-3 КК України «Порушення правил, що визначають 

процедуру, яка передує випуску цінних паперів» – с. 387) – навряд чи. Показово, 

що основний склад злочину «Підроблення документів, які подаються під час 

емісії цінних паперів» (ч. 1 ст. 223-1 КК України), який, як і згаданий новий 

делікт, так би мовити, передує розміщенню цінних паперів, дисертант пропонує 

сконструювати як формальний. 

Здобувач висловлюється за те, щоб закріпити у двох статтях КК України 

спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності і формулює 

відповідні приписи – ч. 3 ст. 222-1, ч. 5 ст. 232-1 (с. 330, 335, 356, 382–383, 388–

389). Сподіваюсь, що під час захисту Руслан Анатолійович пояснить свою 

позицію, адже з позиції Н.А. Орловської, сумлінно відтвореної дисертантом 

(с. 329), така вибірковість у застосуванні кримінально-правового заохочення щодо 

злочинів проти фондового ринку не випливає. 

5. Дисертант пише, що в результаті внесення змін до ст. 163-10 КУпАП (на 

підставі пп. 2 п. 4 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про 

депозитарну систему України») та невнесення необхідних змін до ст. 223-2 КК 

України сталась декриміналізація суспільно небезпечних діянь, передбачених 

цією статтею КК (с. 197).  

Вважаю таке висловлювання занадто категоричним. Очевидно, що згадані 

законодавчі зміни призвели до виникнення колізії (часткової) між 163-10 КУпАП 

і ст. 223-2 КК України, у зв’язку з чим зусилля дисертанта мали б спрямовуватись 

на пошук шляхів її подолання не тільки de lege ferenda (це зроблено – див. 

позитивну частину відгуку офіційного опонента), а й de lege lata. Постає питання, 

чому у цьому разі (а подібних колізійних ситуацій у вітчизняному законодавстві, 

на жаль, чимало) слід надавати перевагу – ніким поки що не скасованій частині 2 

ст. 9 КУпАП, згідно з якою адміністративна відповідальність за правопорушення, 

передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не 

тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності (пріоритет 

кримінально-правової заборони) чи усталеному останнім часом у кримінально-

правовій доктрині правилу кваліфікації конституційного походження «усі сумніви 
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– на користь особи, діяння якої кваліфікується» (пріоритет адміністративно-

правової заборони)? Якщо, на переконання дисертанта, «система депозитарного 

обліку відіграє ключову роль у процесі обліку прав на цінні папери та прав за 

цінними паперами та потребує саме кримінально-правової охорони» (с. 197), то 

що заважає застосовувати до відповідних порушень законодавства про фондовий 

ринок чинну редакцію ст. 232-2 КК України? 

Альтернативне згаданому вище (нібито відбулась декриміналізація) 

пояснення незастосування ст. 232-1 КК України і віднесення її до числа 

«мертвих» кримінально-правових норм зводиться до неможливості настання 

передбачених у ній наслідків у формі втрати системи реєстру власників іменних 

цінних паперів або її частини (див.: Науково-практичний коментар 

Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те 

вид., переробл. та допов. К., 2018. С. 765). Як випливає з тесту дисертації 

(зокрема, с. 293), таке пояснення не відкидає і здобувач, у зв’язку з чим під час 

захисту його позиція з поставлених питань потребує уточнення. 

Взагалі, незважаючи на те, що дисертація Р.А. Волинця є класичним 

кримінально-правовим дослідженням, в якому майже відсутні кримінологічні 

аспекти, хотілося б почути від дисертанта як фахівця з досліджуваної 

проблематики його міркування про причини фактичного незастосування норм КК 

України про відповідальність за злочини проти фондового ринку.  

6. З’ясовуючи співвідношення складів злочинів, передбачених статтями 232 і 

232-1 КК України (відповідно, «Розголошення комерційної або банківської 

таємниці» і «Незаконне використання інсайдерської інформації»), дисертант 

називає інсайдерську інформацію «одним із різновидів комерційної таємниці» і (з 

певними застереженнями щодо різниці у суспільно небезпечних наслідках 

злочинів) характеризує першу з названих норм як загальну щодо другої – в 

частині караності розголошення певної інформації (с. 276–278). На мою думку, до 

співвідношення згаданих кримінально-правових заборон варто було поставитись 

більш прискіпливо.  
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Спочатку хотів би уточнити, що неоприлюднена й істотна інформація про 

емітента, його цінні папери чи правочини щодо них, будучи інсайдерською 

інформацією, згідно із законом може взагалі не визнаватись комерційною (а так 

само банківською) таємницею. З цього приводу В.В. Саєнко, переконаний у 

нетотожності комерційної таємниці та інсайдерської інформації, пише: 

«Документи про неплатоспроможність підприємства (наприклад, за результатами 

проведеного аудиту), інформація про забруднення навколишнього природного 

середовища (за яке підприємство може бути покаране як штрафами, так і 

зобов’язанням відшкодувати заподіяні збитки) та інша інформація, яка не може 

бути комерційною таємницею, ймовірно може викликати падіння ринкової 

вартості цінних паперів відповідного емітента після її оприлюднення. А отже, до 

моменту оприлюднення вона може бути інсайдерською інформацією» (див.: 

Саєнко В.В. Правове регулювання використання інсайдерської інформації на 

ринку цінних паперів: дис. ... канд. юрид. наук. К., 2002. С. 181–182). Викладене 

спростовує твердження дисертанта про те, що «властивості інсайдерської 

інформації слід визнавати спеціальними ознаками комерційної таємниці (як 

предмета злочину), які текстуально в ст. 232 КК не називаються» (с. 276).  

До того ж інсайдерська інформація за визначенням не повинна зіставлятись з 

комерційною таємницею, оскільки (на відміну від останньої – таємної 

інформації) вона підлягає оприлюдненню відповідно до встановлених вимог (ст. 44 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»). Розголошення 

інсайдерської інформації, яке, як відзначають фахівці з фондового ринку, лише 

вітається, не може завдати шкоди особі, суспільству і державі, що згідно зі ст. 8 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» є обов’язковою ознакою 

таємної інформації, а отже, і комерційної таємниці.  

Із законодавчої дефініції поняття комерційної таємниці (ст. 36 ГК України) 

випливає, що ця таємниця змістовно може включати в себе відомості, які 

відповідають ознаці істотності, притаманній інсайдерській інформації: їх 

оприлюднення здатне істотно вплинути на вартість цінних паперів конкретного 

суб’єкта господарювання та їх похідних. Проте інсайдерська інформація має 
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специфічний статус, який визначений законодавством про фондовий ринок та 

який відмінний від правового режиму комерційної і банківської таємниці як 

різновидів інформації з обмеженим доступом, а порядок її обігу як компонент 

фондового ринку охороняється окремою кримінально-правовою забороною. 

7. Емпіричну базу дослідження збагатило б, а текст дисертації доречно 

«оживило» б: а) проведене здобувачем опитування працівників професійних 

учасників фондового ринку та уповноважених осіб державних регуляторів – 

НКЦПФР і НБУ; б) використання матеріалів журналістських розслідувань про 

зловживання на фондовому ринку4; в) аналіз постанов НКЦПФР про накладення 

санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, з якими (постановами) 

можна ознайомитись на офіційному веб-сайті регулятора. 

Зроблені зауваження і побажання стосуються дискусійних питань, не 

впливають на високий науковий рівень дисертації, не піддають сумніву основні 

наукові результати, отримані здобувачем, і лише підтверджують складність і 

злободенність досліджуваної Р.А. Волинцем проблематики. 

Положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації, повною 

мірою викладені в 51 науковій публікації – одноособовій монографії, 28 статтях у 

наукових фахових виданнях, з яких 7 – у наукових періодичних виданнях інших 

держав з юридичного напряму, 20 тезах доповідей на наукових і науково-

практичних конференціях, а також 2 інших друкованих працях. 

Автореферат дисертації відображає зміст основних положень дисертації. 

Отже, за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю і достовірністю, 

науковою і практичною значущістю отриманих результатів, повнотою їх 

викладення в опублікованих дисертантом наукових працях, а також за 

оформленням дисертація відповідає вимогам, які встановлені в пунктах 9, 10 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 із змінами, та які висуваються до 

докторських дисертацій. 

                                                             
4 Наприклад, про поширений обіг так званих сміттєвих цінних паперів див.: Нацкомісія зупинила обіг 

сміттєвих цінних паперів на трильйон. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/18/641735. 
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Тема дисертації є частиною тематик науково-дослідних робіт юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Дисертаційне дослідження Р. А. Волинця відповідає паспорту спеціальності 
12.00.08, затвердженого постановою президії ВАК України від 8 жовтня 
2008 року №45-06/7. 

Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації. Дисертація Р. А. Волинця базується на 
комплексному, системному підході, характеризується належним рівнем наукових 
узагальнень. У праці застосовуються такі методи дослідження: формально-
логічний, системно-структурний, догматичний, історично-правовий, 
порівняльно-правовий, статистичний, чим у цілому забезпечений належний 
рівень обґрунтованості переважної більшості положень і висновків дисертації. 

Емпіричну базу дослідження становлять відомості, одержані під час 
ознайомлення з матеріалами понад 200 кримінальних проваджень (cправ), 
розглянутих судами у період з 2001 р. до 2018 р., справ про адміністративні 
правопорушення, розглянутих у період з 2003 р. до 2018 р., та господарських 
справ, розглянутих у період з 2006 р. до 2018 р.; звіти про кількість осіб 
засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких 
застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального 
покарання за 2008–2017 рр.; звіти про розгляд судами справ про адміністративні 
правопорушення та щодо осіб, яких притягнуто до адміністративної 
відповідальності у 2010–2017 рр.  

Основні теоретичні положення, висновки і практичні результати, отримані 
в процесі роботи над дисертацією, містяться у 51 науковій публікації, зокрема 
індивідуальній монографії, 28 статтях у наукових фахових виданнях, із яких сім 
– у наукових періодичних виданнях інших держав з юридичного напряму, у 20 
тезах доповідей на наукових і науково-практичних конференціях, а також 2 
інших друкованих працях, що додатково відображають результати дисертації.. 

Структура дисертації характеризується логічністю викладення матеріалу, 
що дозволяє послідовно розглянути всі окреслені автором питання. Наукове 
дослідження складається з переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, 
що включають п’ятнадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, 
додатків. Повний обсяг дисертації – 461 сторінка, список використаних джерел 
(478 найменувань). 

 
Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації полягає в тому, що праця Р. А. Волинця є 
комплексним дослідженням кримінально-правової охорони фондового ринку. 

До положень дисертації, які, безспірно, мають елементи новизни, 
належать, зокрема, такі результати дослідження.  
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Вперше: 
1) на підставі історичного вивчення нормативної регламентації 

кримінальної відповідальності за посягання на фондовий ринок на теренах 
сучасної України робиться висновок, що держава завжди брала участь у 
формуванні, економічному та правовому регулюванні фондового ринку, 
встановлюючи в межах останнього і певні норми-заборони; при цьому, однак, 
кримінально-правова охорона фондового ринку у «повному обсязі» ніколи не 
здійснювалась (здійснювалась кримінально-правова охорона лише окремих 
його елементів); 

2) у межах родового об’єкта злочинів, передбачених розділом VII 
Особливої частини КК, запропоновано розглядати фондовий ринок як видовий 
об’єкт окремих злочинів, який утворюють такі охоронювані кримінальним 
законом соціальні цінності, як: а) права, свободи та правоохоронювані інтереси 
учасників фондового ринку; б) самі учасники фондового ринку («потенційні» 
потерпілі); в) соціальні зв’язки між учасниками фондового ринку, передусім 
кореспондуючі між собою різновиди діяльності окремих учасників; 

3) зроблено висновок, що кримінально-правова охорона фондового ринку 
здійснюється на трьох рівнях: а) загальному, коли передбачене нормами КК 
діяння прямо не посягає на фондовий ринок як видовий об’єкт, але здатне 
спричинити шкоду окремим його елементам – як і подібним елементам інших за 
характером і змістом соціальних цінностей (службове підроблення, підкуп 
працівника підприємства, установи, організації тощо); б) особливому, коли 
норми КК передбачають діяння, спрямовані на спричинення шкоди окремим 
елементам фінансового ринку та (або) господарської діяльності, в тому числі 
елементам фондового ринку (наприклад, злочини, передбачені статтями 199, 
206 КК); в) спеціальному, коли передбачене нормами КК діяння посягає 
безпосередньо на фондовий ринок (спрямоване на спричинення шкоди 
відповідним його елементам); 

4) на основі визначення безпосередніх об’єктів злочинів, передбачених 
розділом VII Особливої частини КК, пропонується визнавати фондовий ринок 
спеціальним об’єктом кримінально-правової охорони, коли врахування таких 
безпосередніх об’єктів дозволяє відмежувати злочини, що посягають на 
фондовий ринок, від злочинів, які з фондовим ринком не пов’язані, але у разі їх 
вчиненні певним чином впливають на роботу фондового ринку чи його окремих 
учасників (зокрема, пропозиція незаконної винагороди за вчинення певних дій 
на фондовому ринку, вчинення службового підроблення для учасника 
фондового ринку та ін.); виходячи з цього, запропоновано теоретичну та 
нормативну «моделі» для цілісної та комплексної кримінально-правової 
охорони фондового ринку (складові такої моделі подано у висновках роботи; 

5) у результаті дослідження норм КК, що мають забезпечувати 
кримінально-правову охорону на спеціальному рівні, визначено серйозні вади 
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цих норм; такими вадами, зокрема, є: а) прогалини на рівні окремих типів 
посягань на фондовий ринок; б) вади у змісті наявних складів злочинів окремих 
видів; в) неповнота і некоректність визначення ознак кваліфікованих різновидів 
відповідних складів злочинів; г) неузгодженість між формулюваннями 
кримінального закону та відповідними положеннями чинного законодавства, що 
регулює фондовий ринок; ґ) несистемність у визначенні караності за види 
злочинів, що посягають на фондовий ринок; д) відсутність або несистемність 
застосування окремих заходів кримінально-правового характеру в певних 
кримінально-правових ситуаціях (наприклад, у застосуванні таких заходів щодо 
юридичних осіб); 

6) з метою гармонізації національного законодавства із законодавством 
ЄС пропонується включити у поняття «інсайдерська інформація» відомості, які 
стосуються не лише емітента, його цінних паперів і похідних (деривативів), а й 
фінансових інструментів узагалі, оскільки інформація про неемісійні цінні 
папери (ощадні (депозитні) сертифікати, векселі тощо) й інші фінансові 
інструменти сьогодні не є інсайдерською та не може бути предметом злочину, 
передбаченого ст. 2321 КК; 

7) обґрунтовується необхідність узгодження положень ст. 2232 КК, 
чинного регулятивного законодавства у цій сфері та ст. 16310 «Порушення 
порядку внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів» 
КУпАП, у зв’язку з чим запропоновано передбачити у ст. 2232 КК 
відповідальність лише за окремі порушення порядку здійснення депозитарної 
діяльності, такі як умисне невнесення службовою особою Центрального 
депозитарію цінних паперів, НБУ або депозитарної установи змін до системи 
депозитарного обліку цінних паперів або внесення до нього завідомо 
недостовірних змін, так само інше умисне порушення порядку здійснення 
депозитарної діяльності, яке призвело до втрати інформації у системі 
депозитарного обліку цінних паперів; 

8) на підставі положень Директиви 2014/57/EU Європейського 
Парламенту та Ради ЄС від 16 квітня 2014 року про кримінальні санкції за 
зловживання на ринку та положень зарубіжного законодавства, яке передбачає 
кримінальну відповідальність за посягання на фондовий ринок, пропонується 
викласти диспозицію ч. 1 ст. 2221 КК у такій редакції, яка визначатиме 
виключний перелік ознак (різновидів) маніпулювання на фондовому ринку; 

9) запропоновано застосовувати спеціальну конфіскацію за дії, пов’язані з 
маніпулюванням на фондовому ринку та використанням інсайдерської 
інформації, виходячи з того, що в результаті їх вчинення особа отримує гроші, 
цінності й інше майно або доходи від такого майна; 

удосконалено: 
10) визначення конкретного змісту таких суб’єктів злочинів, що 

посягають на фондовий ринок, як: службові особи Центрального депозитарію, 
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НБУ або депозитарної установи (ст. 2232 КК), службові особи емітента, особи, 
які на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією вважались 
службовими особами емітента, а також акціонери (ст. 2321 КК);  

11) підхід про визнання в цілому умисними злочинів, які передбачаються 
ст. 2322, ч. 2 ст. 2321, ст. 2232 КК та вчиняються у формі невнесення змін до 
системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи 
депозитарного обліку або іншого порушення порядку ведення реєстру власників 
іменних цінних паперів; 

12) підходи щодо оптимізації змісту санкцій норм, які передбачають 
кримінальну відповідальність за злочини проти фондового ринку, з 
урахуванням таких вимог: урахування встановлених у статтях Загальної 
частини КК розмірів видів покарань і розумне звуженням їх меж; узгодження 
санкцій різних частин однієї статті між собою; закріплення кількох 
альтернативних видів покарань, у тому числі тих, що пов’язані з обмеженням 
особистої свободи; врахування суворості окремих видів покарань; узгодження 
цих санкцій із санкціями, передбаченими за вчинення суміжних злочинів; 

дістали подальшого розвитку:  
13) пропозиція передбачити кримінальну відповідальність за підроблення, 

зберігання, придбання, переміщення з метою збуту або іншого використання, а 
так само збут чи інше використання підроблених цінних паперів, в одній 
кримінально-правовій нормі – ст. 224 КК; 

14) підхід, відповідно до якого предметом злочину, передбаченого ст. 2231 
КК, слід визнавати звіт про результати публічного розміщення цінних паперів 
та зміни до проспекту емісії цінних паперів; 

15) положення про необхідність виключення із дефініції поняття 
«інсайдерська інформація» вказівки про «перебування цінних паперів та 
похідних (деривативів) в обігу на фондовій біржі»; у результаті цих змін ст. 2321 
КК охоплюватиме не лише випадки незаконного використання інсайдерської 
інформації на регульованому (організаційно оформленому) фондовому ринку 
(фондовій біржі), а й поширюватиметься на правочини щодо емісійних цінних 
паперів, учинені поза фондовою біржею торговцями цінних паперів або за 
їхньої участі; 

16) положення, згідно з яким суспільно небезпечні діяння у формі 
невнесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до 
системи депозитарного обліку або іншого порушення порядку ведення реєстру 
власників іменних цінних паперів у разі необережного ставлення суб’єкта до 
наслідків, що відповідає змісту необережної вини, та за інших необхідних умов 
визнаються службовою недбалістю 

10) підходи, згідно з якими у разі запровадження інституту кримінальних 
проступків слід ураховувати механізм заподіяння шкоди фондовому ринку, 
законодавства окремих зарубіжних країн і законодавства ЄС, а також принцип 
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процесуальної здійсненності переслідування та відносити посягання на 
фондовий ринок до «категорії» злочинів певних видів. 

Отже, усі зазначені наукові концепти дисертанта містять елементи новизни 
і, без сумніву, є помітним внеском у кримінально-правову доктрину. 

Оцінюючи важливість для науки і практики одержаних автором 
результатів, необхідно також відзначити, що дисертація Р. А. Волинця 
спрямована на реалізацію планів науково-дослідницької роботи юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 
напрямом досліджень юридичного факультету, а саме «Теорія та практика 
адаптації України до законодавства ЄС» (номер теми 16 БФ 042-01, державна 
реєстрація 0116U002637) та виконана згідно з науковою темою кафедри 
кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка на 2016–2020 рр.: 
«Проблеми боротьби зі злочинністю: кримінально-правові, кримінологічні та 
кримінально-виконавчі аспекти», що затверджена на засіданні кафедри 
кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 9 від 
24 березня 2016 р.). Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради 
юридичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (протокол № 6 від 27 березня 2017 р.). 

Положення та висновки, сформульовані в дисертації, окрім теоретичного, 
мають також практичне значення і можуть бути використані у таких сферах: 

– законотворчій діяльності – для вдосконалення положень КК України, що 
передбачають відповідальність за посягання на фондовий ринок, а також інших 
законодавчих актів (лист Комітету Верховної Ради України з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності № 04-18/12-1073 від 
8 червня 2018 р.); 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення практики судових і 
правоохоронних органів, пов’язаної із застосуванням норм КК, що 
передбачають відповідальність за посягання на фондовий ринок (лист 
Верховного Суду № 217/0/158-18 від 31 травня 2018 р., лист Державної 
прикордонної служби України №5/3-154 від 29 травня 2018 р. та акт 
впровадження у практичну діяльність органів досудового розслідування 
Головного слідчого управління Національної поліції України від 12 червня 
2018 р.); 

– навчальному процесі – у викладанні курсу кримінального права та 
відповідних спеціалізованих курсів (акт впровадження Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка від 12 червня 2018 р.). 
Одержані результати можуть використовуватися для підготовки підручників, 
навчальних і методичних посібників, а також проведення занять з підвищення 
кваліфікації та професійної підготовки слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів. 
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При цьому відзначимо велику кількість актів впровадження результатів 
дисертаційного дослідження Р. А. Волинця (чотири), що відображають різні 
вектори подальшого використання наукових здобутків автора. Проте, на нашу 
думку, у дисертації та в авторефераті дисертації варто було б й означити 
практичне значення наукового доробку Р. А. Волинця у науково-дослідницькій 
діяльності. 

Варто підкреслити, що здобувач працює на темою дисертації  близько               
4-х років (перша публікація датована 2014 роком). Проте докторське 
дисертаційне дослідження стало продовженням того доробку Р. А. Волинця, 
отриманого ним у результаті підготовки та захисту кандидатської 
дисертації. 

 
Вивчення дисертації показує достатню апробацію основних положень, 

висновків та пропозицій наукового дослідження, які викладені в роботі та 
рекомендовані для використання у навчальному процесі і практичній діяльності 
правоохоронних органів та суду. Основні положення дисертації, теоретичні та 
практичні висновки і рекомендації були оприлюднені та обговорені у виступах 
дисертанта на 20 наукових заходах. 

 
В авторефераті викладені основні положення дисертаційної роботи. 

Дисертація та автореферат відповідають вимогам МОН України. За своїм 
змістом автореферат є ідентичним основним положенням тексту 
дисертаційного дослідження. 

 
Зміст дисертації та її завершеність. У цілому науковий рівень 

рецензованої роботи дозволяє надати виключно позитивну оцінку змісту 
дисертації, визнати її завершеною науковою працею, яка характеризується 
єдністю змісту і свідчить про особистий внесок здобувача в науку 
кримінального права. 

 
Оформлення дисертації. Дисертація оформлена згідно з нормативними 

вимогами і стандартами з дотриманням системного викладення матеріалу. 
Робота написана державною мовою, стиль викладення матеріалу – науковий, 
літературний. Текст дисертації позбавлений граматичних та орфографічних 
помилок, а також технічних недоліків. 

Основні положення, висновки, пропозиції та рекомендації дисертації в 
цілому характеризуються послідовністю, аргументованістю і завершеністю. 

 
У цілому позитивно оцінюючи рецензовану працю, акцентую окремі 

протиріччя, спірні положення, які, на мою думку, потребують або додаткової 
аргументації, або спеціальних пояснень під час захисту дисертації. 
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Пропоную до розгляду та наукової дискусії, зокрема, такі зауваги. 
 
1. Дисертація має назву «Кримінально-правова охорона фондового ринку». 

Власне це і є предметом дослідження. Не посягаючи на творчу самобутність і 
авторське право дисертанта (та й інших дослідників), не маючи наміру 
уніфікувати «все і всіх», не обмежуючи можливостей української мови, не 
претендуючи на істину в останній інстанції, пропоную замислитися над 
розмаїттям тем дисертаційних досліджень, зокрема: «кримінальна 
відповідальність …», «кримінальна відповідальність… (аналіз складу 
злочину)», «кримінально-правова протидія…», «кримінально-правова 
боротьба…», «кримінально-правовий вплив…», «кримінально-правова 
охорона…», «кримінально-правова оцінка…», «…проблеми кримінально-
правової кваліфікації та відповідальності», «соціальна обумовленість 
криміналізації та кримінально-правова характеристика…», «кримінально-
правова характеристика кваліфікуючих ознак…», «кримінально-правова і 
кримінологічна характеристика…». За великим рахунком, всі вони, на мою 
думку, стосуються єдиного об’єкта дослідження – кримінально-правових 
відносин. Водночас питання про предмет дослідження залишається відкритим. 
Так чи інакше, актуальність порушених питань видається безспірною, вони 
очікують на своїх дослідників. Мабуть, юристам треба домовитися з цього 
питання, аби зняти головний біль у читача. 

 
2. Вважаю за доцільне висловити певні зауваження відносно формулювань 

окремих положень новизни дисертаційного дослідження, які в окремих 
випадках є не зовсім точними. Традиційно новизна є основним елементом 
дисертаційного дослідження, що поєднує завдання та висновки. А тому 
оформлення наукової новизни дисертаційної роботи вимагає неабиякої 
обізнаності дисертанта не лише у предметі дослідження, а й у 
загальнометодологічних підходах, що розроблені наукою. Зокрема, ознаки 
новизни – це те, чим дане наукове положення відрізняється від відомих, в чому 
його сутність. Тому шановному Руслану Анатолійовичу недостатньо було лише 
вказати у пункті 15 новизни дисертації на визначення таких «компонентів» 
об’єкта злочинів, передбачених розділом VII Особливої частини КК України, як 
учасники фондового ринку, їх права, свободи та правоохоронювані інтереси, 
соціальні зв’язки між ними у формі правовідносин, які утворюють систему 
ринкової економіки. Вважаю, що в цьому випадку потрібно було б вказати, що 
дисертантом власне удосконалено: запропоновано методологічний підхід, який 
відрізняється від відомих (відомого) врахуванням чинника (зазначити якого), 
що розширює сферу його застосування для вирішення певного (зазначити 
якого) класу (групи) завдань. Те ж саме й стосується того, які положення, що 
становлять наукову новизну дисертації. Наприклад, дисертанту у пункті 15 
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новизни доцільно було б вказати не лише на те, що ним вдосконалено підхід, 
відповідно до якого предметом злочину, передбаченого ст. 2231 КК України, 
слід визнавати звіт про результати публічного розміщення цінних паперів та 
зміни до проекту емісії цінних паперів, а й вказати, що дисертантом дістав 
подальшого розвитку підхід таких-то науковців відносно предмета злочину, 
передбаченого у ст. 2231 КК України шляхом доповнення відповідного підходу 
(далі вказати ті ознаки, що розвивають вказаний науковий підхід), що дозволяє 
… (далі конкретизація нових особливостей чи якостей). Проте окремі недоліки 
формулювання положень новизни дисертації не є проблемою виключно цього 
дисертаційного дослідження. Вони характерні для більшості дисертаційних 
робіт юридичного спрямування. 

 
3. Варто відзначити, що Р. А. Волинець фактично ототожнює фондовий 

ринок з ринком цінних паперів (підрозділ 1.1 дисертації). Проте більш 
слушним, на нашу думку, є підхід, відповідно до якого фондовий ринок 
відрізняється від ринку цінних паперів: а) укладанням угод на систематичній 
основі, а не хаотично або одноразово; б) здійснюються переважно угоди 
купівлі-продажу цінних паперів на відміну від інших юридично допустимих; 
в) цінні папери виконують роль інструментів збільшення капіталу, а не 
інструментів процесу його обігу; г) включенням угод із цінними паперами, які 
приносять чистий дохід (акції, облігації); д) створенням гнучкого механізму 
мобілізації та перерозподілу вільних коштів для забезпечення фінансування 
витрат підприємств і організацій. е) фондовий ринок покликаний вирішувати 
питання формування фондів (капіталу певних економічних суб’єктів), яке 
функціонально вирішується за допомогою обмеженого кола фінансових 
інструментів і технологій. Таким чином, як зазначається у науковій літературі, 
ринок цінних паперів є, безумовно, ширшим за фондовий ринок. Основними 
інструментами фондового ринку є цінні папери різних видів, типів, які 
формують свої сегменти: грошового ринку, ринку цінних паперів, ринку 
капіталів, фондового ринку; як правило, це середньострокові та довгострокові 
цінні папери. Водночас ринок цінних паперів є ширшим за своїм економічним 
змістом, ніж фондовий ринок, і містить у собі, крім короткострокових цінних 
паперів, середньострокові та довгострокові, які є основними інструментами 
фондового ринку. 

Окрім того, у пункті 2 новизни дисертації йдеться про те, що у роботі 
вперше, розглядаючи фондовий ринок як елемент фінансового ринку та 
фінансової системи держави, пропонується визнавати здійснювану окремими 
учасниками фондового ринку діяльність такою, що є господарською (або 
містить окремі ознаки господарської) і є предметом господарсько-правового 
регулювання; своєю чергою, такий підхід має бути враховано при 
вдосконаленні положень розділу VII Особливої частини КК України. З аналізу 
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висновків дисертації так і залишилося незрозумілим, яким чином автор 
враховує у положеннях розділу VII Особливої частини КК України правові 
відносини щодо функціонування фондового ринку як елемента фінансового 
ринку та фінансової системи держави. Принаймні з запропонованих змін до КК 
України це не вбачається. 

 
4. Одним із трендів сучасних наукових досліджень у галузі кримінального 

права України стало розширення матеріальної підстави квазікримінальної 
відповідальності юридичних осіб (стаття 963 КК України). Не оминула ця 
«наукова лихоманка» і нашого шановного Руслана Анатолійовича. Відповідним 
питанням безпосередньо присвячений підрозділ 4.3 «Заходи кримінально-
правового характеру за злочини, що посягають на фондовий ринок, які 
застосовуються поза межами кримінальної відповідальності особи». Як 
результат маємо таке положення новизни: «з урахуванням характеру 
передбачених статтями 2221, 2231, 2232, 2321 та 2322 КК діянь, що вчиняються на 
фондовому ринку, пропонується застосовувати до юридичних осіб – учасників 
фондового ринку такі заходи кримінально-правового характеру щодо 
юридичних осіб, як штраф, конфіскація майна та ліквідація, оскільки ці заходи, 
а також фінансові й інші санкції, які можуть бути застосовані за 
правопорушення на ринку цінних паперів, передбачені регулятивним 
законодавством, істотно відрізняються між собою» (пункт 14 новизни). Окрім 
того, у висновках дисертації (загальних) запропоновано відповідним чином 
змінити статті 963 та 969 КК України.  

На нашу думку, таке «латання» кримінального закону позбавлене 
правової доцільності. Адже сучасна українська форма (матеріальна та 
процесуальна) застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-
правового характеру має істотні недоліки, що фактично унеможливлюють 
застосування відповідного інституту кримінального права на практиці. 
Недаремно в Законі України «Про засади державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» було передбачено, що 
зазначений інститут є новим для вітчизняної правової системи, у зв’язку з чим 
існують ризики щодо його неналежного впровадження в життя. Крім того, з 
урахуванням практики його застосування слід розглянути питання щодо 
вдосконалення положень цього інституту, зокрема з метою чіткого закріплення 
«автономного» характеру відповідальності юридичних осіб (незалежно від того, 
чи були притягнуті до відповідальності фізичні особи, які діяли в інтересах 
юридичної особи). Проте, на жаль, відповідні наміри так і залишилися до 
сьогодні нездійсненними потугами. 

Пропонуючи розширити перелік злочинів, за вчинення яких 
уповноваженою особою від імені та інтересів юридичної особи, до останньої 
можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, слід 
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пам’ятати такий принцип, як процесуальна здійснюваність (звісно, він 
стосується криміналізації, проте може і повинен братися до уваги у випадку 
встановлення матеріальної підстави квазікримінальної відповідальності 
юридичних осіб). Сучасне кримінальне процесуальне регулювання процедури 
застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб в 
Україні можна охарактеризувати як модель залежної (несамостійної) 
відповідальності юридичних осіб, в межах якої спостерігається велика кількість 
запрограмованих недоліків, які фактично унеможливлюють застосування 
відповідного інституту на практиці. Недаремно прокурори Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури вже другий рік намагаються довести до 
завершення судового розгляду кримінального провадження щодо ректора 
одного з вишів, який вчинив злочин, передбачений у ст. 369 КК України, від 
імені та в інтересах юридичної особи – відповідного вишу, та провадження 
щодо цієї юридичної особи. І це, так би мовити, «явний» злочин. У випадках, 
що запропоновано у дисертації, застосувати заходи кримінально-правового 
характеру щодо юридичних осіб буде надзвичайно складно, а якщо бути 
чесним, то й неможливо.  

 
5. У вступі дисертації емпіричною базою дисертаційного дослідження 

названо відомості, одержані під час ознайомлення з матеріалами понад 200 
кримінальних проваджень (cправ), розглянутих судами у період з 2001 р. до 
2018 р., справ про адміністративні правопорушення, розглянутих у період з 
2003 р. до 2018 р., та господарських справ, розглянутих у період з 2006 р. до 
2018 р. Однак ознайомлення зі списком використаної літератури вбачається, що 
у дисертації має місце посилання лише на 21 проміжних та остаточних судових 
рішень у кримінальному провадженні: на 2 вироки (позиції № 46 та № 47), на 
15 постанов (позиції № 319–330, № 333–335), на 4 ухвали (позиції № 432–435). 
Відповідні судові рішення використовуються як приклади для додаткової 
аргументації зроблених у роботі висновків і рекомендацій. Такий підхід дає 
можливість додатково аргументувати необхідність невідкладного вирішення 
проблем, які викликають суттєві складнощі й суперечливості у судовій 
практиці, підтвердити на лише теоретичну, а й практичну значущість 
результатів наукового дослідження. Разом із тим, із представленої роботи не 
вбачається, в який спосіб аналізувалися і узагальнювалися результати вивчення 
200 основних та проміжних судових рішень, на результати такого узагальнення 
дисертант в тексті роботи не посилається, у додатках до роботи вони також 
відсутні. 

 
6. Дещо штучним та таким, що дублює матеріал, викладений в інших 

структурних частинах дисертаційного дослідження, на наш погляд, є розділ 5 
роботи «Шляхи вдосконалення кримінально-правової охорони фондового ринку 
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в Україні», в якому Р.А. Волинець розглядає основні напрямки нормативної 
регламентації кримінальної відповідальності за посягання на фондовий ринок» 
(підрозділ 5.1) та окремі підходи до поліпшення правозастосовної практики 
(підрозділ 5.2). Насамперед, відзначу, що у підрозділ 5.1 присвячено 
формулюванню проектованих автором складів злочинів, що посягають на 
порядок суспільних відносин з охорони фондового ринку, що й так відображені 
у висновках дисертації. Положення, що містяться у підрозділі 5.2 дисертації 
нагадують реферативний огляд викладеного вище матеріалу, що стосується 
проблем кваліфікації злочинів проти порядку суспільних відносин з охорони 
фондового ринку. Окрім того, саме у такий спосіб, що використаний 
дисертантом, створюється враження, що проблеми нормативної регламентації 
відповідних складів злочинів є «меншовартісними» порівняно з іншими 
проблемами, що розглядаються у цій праці. 

 
7. Не можу обійти увагою авторські редакції тих статей, що посягають на 

порядок суспільних відносин охорони фондового ринку, що викладені у 
висновках до дисертації. Вважаю за доцільне вказати на наступне: 

ü надмірна диференціація кримінальної відповідальності за діяння, до 
посягають на порядок охорони фондового ринку. Р. А. Волинець пропонує до 
закріплення додатково ще чотири склади злочинів. Не применшуючи значення 
наукового доробку автора, відзначимо, що це є кроком назад у нормотворчій 
кримінально-правовій техніці, яка має прагнути до створення абстрактних 
кримінально-правових норм; 

ü окремі диспозиції статей, які пропонуються автором роботи, є настільки 
громіздкими, що не дають можливості зрозуміти її зміст (наприклад, диспозиція 
ч. 1 ст. 2221 КК України; 

ü невдалість вибору моделі законодавчих конструкцій окремих 
кваліфікованих складів злочинів як формальних, тоді як відповідні основні 
склади злочинів сконструйовано як формальні. Йдеться, наприклад, про частини 
1 та 2 ст. 2221 КК України. Так, основний склад злочину сконструйовано як 
матеріальний, оскільки окрім діяння у ч. 1 ст. 2221 вказано й на суспільно 
небезпечні наслідки – заподіяння значної шкоди охоронюваним законом 
правам, свободам або інтересам фізичних і юридичних осіб, державним або 
громадським інтересам. Тоді як у ч. 2 цієї статті передбачено, зокрема, вчинення 
відповідної дії повторно або за попередньою змовою групою осіб. А тому під 
час кваліфікації за ч. 2 ст. 2221 КК України так чи інакше постане питання, чи 
потрібно встановлювати вказаної вище значної шкоди у випадку вчинення 
діяння за попередньою змовою групою осіб. Ця проблема не нова у 
кримінально-правовій доктрині та не має свого однозначного вирішення у 
правозастосуванні. Те саме стосується й формулювання норм-стимулів. Так, у 
частині 3 статті 2221 КК України йдеться про звільнення особи, яка вчинила 
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дію, у той час як згідно з ч. 1 цієї статті ознакою складу злочину є й суспільно 
небезпечні наслідки; 

ü «оснащення» практично всіх проектованих дисертантом статей 
примітками, в яких роз’яснюється зміст понять, що позначають суспільно 
небезпечні наслідки конкретних складів злочинів. При цьому він пропонує одні 
й ті ж вартісні критерії. Наприклад, значна шкода визначається у випадку, якщо 
вона в 300 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян (примітка статей 2222, 2231, 224, 2241, 2242, 2243). Водночас згідно з 
приміткою ст. 2321 КК України значним у цій статті визнається розмір або 
збиток, який в 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян. А де ж уніфікація нормативно-правового регулювання 
принаймні у межах одного розділу Особливої частини КК України? 

ü недоречне формулювання винятків. Наприклад, у ч. 3 ст. 2221 

КК України Р. А. Волинець описує умови звільнення особи від кримінальної 
відповідальності. І поширює їх на осіб, які вчинили дію, передбачену у частині 
першій або другій цієї статті (якщо вона вчинена за попередньою змовою 
групою осіб, або якщо вона спричинила тяжкі наслідки). Водночас у частині 2 
ст. 2221 КК України і не передбачено інших кваліфікуючих ознак. А тому 
вказівка на виняток у частині 3 ст. 2221 є зайвою. 

 
Загалом наші критичні зауваження не впливають на загальну позитивну 

оцінку рецензованого дослідження, оскільки більшість із них належить до 
спірних і не торкаються основних, концептуальних положень дисертації. 

 
Висновок щодо докторської дисертації 
Дисертант, поєднуючи питання теорії і практики кримінального права та 

міжгалузевого підходу, на високому теоретичному рівні здійснив науковий 
аналіз та розв’язав таку важливу науково-теоретичну проблему у галузі 
кримінального права, як кримінально-правова охорона фондового ринку, 
сформулював пропозиції щодо вдосконалення як кримінального законодавства 
України, так і правозастосування. 

Дисертацію Р. А. Волинця відрізняє високий науково-теоретичний рівень, 
прикладний характер, дослідницька культура, значний арсенал наукових знань у 
сфері юридичних та споріднених наук. 

Охоплюючи в цілому основні наукові положення, викладені в дисертації 
та авторефераті дисертації, вважаємо, що автор на основі вивчення великого 
теоретичного та фактичного матеріалу щодо предмета дослідження здійснив 
важливий внесок у науку кримінального права, напрацювавши нові, самостійні 
та оригінальні авторські теоретичні висновки й практичні рекомендації, які 
відрізняються чіткою і логічною структурою, творчим змістом дослідження та є 
виключно актуальними і значущими для науки кримінального права. 
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