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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Передумовою стабільного функціонування кожної 

незалежної держави є єдине фінансове, валютне регулювання, захищена 

грошова система, злагоджена система оподаткування, визначена прийнятна для 

економіки грошово-кредитна і цінова політика, що потребують постійного 

високого рівня захисту. Тому перебування підроблених грошових коштів у 

державному обігу потребує вдосконалення існуючого кримінально-правового 

механізму захисту зазначеного обігу, насамперед з урахуванням заподіяння 

суспільно небезпечних наслідків фінансового, соціального, політичного, 

господарського характеру. 

Значні зміни до законодавства, серед яких, зокрема, зміни, внесені Законом 

України № 5283-VI від 18.09.2012 до статей 199 та 216 КК України, зміни у 

Закон України «Про державні лотереї в Україні» 2012 р., зміни щодо обігу 

державних цінних паперів, враховуючи бланкетний вид норми, зумовлюють 

потребу подальшого дослідження. Суспільно небезпечні діяння стосовно марок 

акцизного податку та голографічні захисні елементи фактично залишилися поза 

увагою поглибленого комплексного дослідження науковців. Разом із тим 

суттєві зміни стосовно кримінальної відповідальності щодо марок акцизного 

податку та голографічних захисних елементів вимагають як перегляду підстав 

притягнення до відповідальності, аналізу існуючої судово-слідчої практики 

щодо кваліфікації, так і призначення покарань, що потребує наукового 

обґрунтування. 

Наведене свідчить про недостатність теоретичної розробки питань 

кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 199 КК України, і 

визначає актуальними окреслені питання для правотворчості і правозастосовної 

діяльності, що і зумовлює вибір цієї теми дисертаційного дослідження.  

У сучасній науці кримінального права у різні часи кримінально-правовій 

характеристиці вказаного злочину і суміжним з нею питанням були присвячені 

ґрунтовні роботи П.П. Андрушка, Н.О. Гуторової, О.О. Дудорова, 
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Ю.В. Солопанова, І.В. Сингаївської, О.О. Кашкарова, О.Б. Сахарової, 

С.І. Марка та інших вітчизняних науковців. 

Окремі напрацювання щодо кримінально-правової характеристики 

незаконних дій з підробленими марками акцизного податку здійснювалися 

Т.С. Крижанівською та В.В. Зайдою. 

Не применшуючи теоретичну та практичну значимість проведених 

досліджень цієї теми, варто зазначити, що вони не вичерпують усіх аспектів 

проблеми кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 199 КК 

України. Переважно досліджувалися питання кримінально-правової 

характеристики підробленої національної валюти України у виді банкнот чи 

металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів 

державної лотереї, до предмету дослідження не включалися питання покарання 

за цей вид злочину. Звертаючи увагу на період проведених досліджень 

зазначених авторів, потрібно вказати, що у них не враховано останні зміни у 

ст.ст. 199, 216 КК України. 

Викладене вище зумовлює актуальність і необхідність проведення 

комплексного дослідження проблем кримінальної відповідальності за 

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в 

Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут 

підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, 

марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. 

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

Дисертаційне дослідження виконується відповідно до Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 р. № 1629-ІV; плану дій 

«Україна – Європейський Союз» від 12.02.2005 р.; Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр., 

схваленої Указом Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015; концепції 

реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період 

до 2015 р., затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
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30.11.2011 р. № 1209-р.; переліку перспективних напрямів кандидатських і 

докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, затвердженого 

рішенням Президії Національної академії правових наук України від 18.10.2013 

р. № 86/11; плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

на 2013 рік. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є комплексна розробка 

теоретичних і практичних питань кримінальної відповідальності за 

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в 

Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут 

підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, 

марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів і покарання за 

нього, формулювання на цій основі пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства та практики його застосування.  

З урахуванням даної мети в роботі планується вирішити такі задачі: 

 визначити сучасний стан наукової розробки проблем кримінальної 

відповідальності за дії, що вчиняються з підробленими банкнотами, металевою 

монетою, іноземною валютою, білетами державної лотереї, марками акцизного 

податку, голографічними захисними елементами, які передбачені в ст. 199 КК 

України; 

 вивчити історичний досвід регламентації кримінальної відповідальності 

за вчинення вказаних вище дій;  

 здійснити юридичний аналіз складів злочину, передбаченого ст. 199 КК 

України, виділивши систему ознак, що його характеризують; 

 проаналізувати зміст кваліфікуючих і особливо кваліфікуючих ознак 

складів злочину, передбачених відповідно ч. 2 і ч. 3 ст. 199 КК України;  

 дослідити питання караності дій, передбачених ч.ч. 1-3 ст. 199 КК 

України;  

 сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинної редакції ст. 199 

КК України і рекомендації щодо її застосування. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері кримінально-

правового захисту готівкового грошового обігу, обігу державних цінних 

паперів та проведення державної лотереї, а також у забезпеченні встановленого 

порядку стягнення акцизного податку.  

Предметом дослідження є кримінальна відповідальність за виготовлення, 

збут та інші незаконні дії, пов’язані зі збутом підроблених грошей, державних 

цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та 

голографічних захисних елементів. 

Методи дослідження обрано з урахуванням мети та задач дослідження, 

його об’єкта і предмета. Методологічну основу дослідження становлять 

положення сучасної теорії наукового пізнання соціальних та правових явищ, що 

охоплює комплекс загальнонаукових і спеціальних методів. Зокрема: історико-

правовий метод використано при з’ясуванні історичних витоків виникнення та 

розвитку відповідальності щодо підроблених грошей, державних цінних 

паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних 

захисних елементів; порівняльно-правовий – при порівнянні кримінального 

законодавства України щодо такого діяння із зарубіжним законодавством; 

формально-логічний – при аналізі кримінально-правової норми, що 

досліджується, з точки зору додержання правил законодавчої техніки при її 

конструюванні, а також у межах аналізу положень чинного законодавства, які 

передбачають відповідальність за цей злочин; метод системно-структурного 

аналізу – при виявленні місця досліджуваної норми в системі норм та інститутів 

кримінального права, співвідношенні її з іншими кримінально-правовими 

нормами. 

Нормативною базою роботи стали Конституція України, положення 

Міжнародної конвенції щодо боротьби з підробкою грошових знаків 1929 р., 

КК України та КПК України, Податковий кодекс України, закони України «Про 

цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про 

державні лотереї в Україні», «Про приватизаційні папери» й інші нормативно-
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правові акти України, що стосуються предмета дослідження; кримінальне 

законодавство іноземних країн у сфері, що досліджується. 

Емпіричною базою дослідження є матеріали опублікованої судової 

практики, дані, одержані при вивченні 86 кримінальних проваджень (справ) 

щодо незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного 

податку у період з 2012 по 2015 рр. та 178 кримінальних проваджень (справ) 

щодо незаконних дій з підробленою національною чи іноземною валютою, 

державними цінними паперами та білетами державної лотереї з 2001 р. по 2015 

р.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що ця робота є 

першим комплексним дослідженням у вітчизняній правовій науці, присвяченим 

розв’язанню проблем кримінальної відповідальності за виготовлення, 

зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою 

використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, 

державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку 

чи голографічних захисних елементів (в редакції із змінами, внесеним згідно із 

Законом України № 5283-VI від 18.09.2012). У результаті здійсненого аналізу 

теоретичного стану проблеми, її законодавчого регулювання та практики 

застосування надано пропозиції, сформульовано нові положення й висновки, 

найбільш значущими з яких є: 

уперше: 

 запропоновано визнавати предметом аналізованого злочину «незаконно 

одержані чи підроблені марки акцизного податку», оскільки «незаконно 

виготовлені» за своїм змістом охоплюються поняттям «незаконно одержані» 

марки акцизного податку; 

 запропоновано виключити з переліку предметів злочину, передбаченого 

ст. 199 КК України, вказівку на такий предмет, як «незаконно виготовлені, 

одержані чи підроблені голографічні захисні елементи», які визнаються 

обов’язковою складовою захисних елементів марок акцизного податку і 

охоплюються цим поняттям; 
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 запропоновано поширити кримінально-правову політику держави щодо 

гуманізації відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності щодо 

незаконних дій з підробленими білетами державної лотереї з визначенням 

основного покарання за цей злочин у виді штрафу; 

 обґрунтовано помилковість визначення у складі злочину, 

передбаченого ст. 199 КК України, альтернативної мети «використання при 

продажу товарів», як таку, що позначує зайву деталізацію спрямованості 

умислу; 

 аргументовано, що наявність покарання у виді позбавлення волі не 

відповідає суспільній небезпечності цього діяння, тому підлягає виключенню. 

Недоцільною вбачається наявність у санкції статті додаткового покарання у 

виді конфіскації майна, визнається за необхідне в санкції ч. 1-3 ст. 199 КК 

України передбачити штраф як додаткове факультативне покарання, що серед 

додаткових покарань є найбільш ефективним заходом державного примусу. 

Запропоновано у ст. 216-1 КК України в санкції ч.ч. 2, 3 альтернативно зі 

штрафом як основним покаранням передбачити покарання у виді громадських 

робіт, оскільки громадські роботи як вид покарання мають достатньо високе 

виховно-профілактичне значення; 

 обґрунтовано необхідність внесення змін до чинної редакції ст. 199 КК 

України та доповнення КК України новою статтею − ст. 199-1 «Виготовлення, 

зберігання чи збут підроблених білетів державної лотереї», а також статтею 

216-1 «Виготовлення, зберігання чи збут незаконно одержаних чи підроблених 

марок акцизного податку» КК України; 

удосконалено:  

 поняття безпосереднього об’єкта та характеристику предмета злочину, 

передбаченого ст. 199 КК України; 

 положення про суспільно небезпечні діяння, відповідальність за 

вчинення яких передбачена у ст. 199 КК України; існує потреба в уніфікації 

понять таких діянь, як «ввезення в Україну», «перевезення», «пересилання», 
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«придбання», що за змістом збігаються з іншими діями та за своїм характером є 

готуванням до збуту; 

 положення щодо необхідності закріплення кваліфікуючої та особливо 

кваліфікуючої ознаки у вигляді визначення великого та особливо великого 

розміру у ст. 216 КК України щодо незаконно виготовлених, одержаних чи 

підроблених контрольних марок (у ч. 2 та ч. 3 відповідно); 

 підходи щодо кваліфікації злочину, передбаченого ст. 199 КК України, 

основний склад якого передбачає альтернативні діяння, а також стосовно 

відмежування повторно вчинених діянь від продовжуваного злочину; 

дістали подальшого розвитку: 

 аргументи на користь закріплення в примітці до ст. 199 КК України 

кваліфікуючої ознаки «повторно», у випадку, коли повторним визнається 

злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений цієї 

статтею, або злочин, передбачений ст. 224 КК України; 

 зміст санкцій злочину, передбаченого ст. 199 КК України; зокрема, 

запропоновано усунути вади визначення розмірів покарань у санкціях ч.ч. 1–3 

ст. 199 КК України, а саме: передбачення мінімального покарання за злочин з 

кваліфікуючими або особливо кваліфікуючими ознаками, коли максимальна 

межа покарання має наступний вигляд: від трьох до п’яти років (ч. 1), від п’яти 

до десяти років (ч. 2), від десяти до дванадцяти років (ч. 3). 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в 

дисертації положення, висновки і пропозиції спрямовано на забезпечення 

якісно нового рівня розкриття, розслідування та попередження злочинів, 

передбачених ст. 199 КК України. Більшість положень і рекомендацій 

дисертації мають прикладний характер і скеровані на їх використання при 

кваліфікації даних злочинів.  

Викладені в дисертації висновки й рекомендації можуть бути 

використані: 

 у правотворчості – при наданні пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства про кримінальну відповідальність за виготовлення, зберігання, 
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придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою 

використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, 

державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку 

чи голографічних захисних елементів (акт впровадження Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 8-2113/15-45 від 

14.09.2015 р.); 

 у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки теоретичних і 

прикладних проблем кримінальної відповідальності за виготовлення, 

зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою 

використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, 

державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку 

чи голографічних захисних елементів (акти впровадження: юридичного 

факультету Черновецького національного університету імені Юрія 

Федьковича від 01.09.2015 р.; Національного університету Державної 

податкової служби України від 07.09.2015 р.);  

 у правозастосуванні – при вирішенні питання щодо визначення судом 

покарання за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 

ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут 

підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, 

марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, а також при 

вирішенні проблем кваліфікації злочину, передбаченого ст. 199 КК України 

(акти впровадження: Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській 

області №55/2-3412 від 14.07.2105 р.; Головного управління 

контррозвідувального захисту економіки Центрального управління Служби 

безпеки України № 81311-9235 від 09.09.2015 р.);  

 у навчальному процесі – при викладанні дисципліни «Кримінальне 

право. Особлива частина», при підготовці монографій, навчально-методичних 

матеріалів з дисципліни «Кримінальне право», «Актуальні питання 

кримінального права та кримінального процесу», а також при викладанні 

спецкурсів, присвяченим злочинам у сфері господарської діяльності (акти 
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впровадження: Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського № 111-10/1295 від 03.09.2015 р.; Університету митної 

справи та фінансів № 33.1/44 від 03.09.2015 р.; юридичного факультету 

Черновецького національного університету імені Юрія Федьковича від 

01.09.2015р.; Національного університету Державної податкової служби 

України від 07.09.2015 р.).  

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї, положення та висновки, 

сформульовані в роботі, оприлюднено на: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні» 

(м.Харків, 2014 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті» (м.Львів, 2014 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Наука кримінального права 

в системі міждисциплінарних зв’язків» (м. Харків, 2014 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Морально-етичні засади реформування 

кримінального законодавства України» (м.Дніпропетровськ, 2015 р.); V 

Міжнародній науково-практичній конференції «Современные проблемы 

уголовной политики» (г. Краснодар, 2014 г.). 

Публікації. Основні положення дисертації знайшли своє відображення у 

12 публікаціях: 7 наукових статтях, які опубліковані у наукових фахових 

юридичних виданнях, у тому числі 3 у виданнях інших держав, 1 статті, 

опублікованій в електронному засобі масової інформації, та 5 тезах доповідей. 

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 231 сторінка, з яких основний текст – 211 

сторінок, список використаних джерел (199 найменувань) – 20 сторінок.  

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/


13 

 

РОЗДІЛ 1 

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, 

ПРИДБАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПЕРЕСИЛАННЯ, ВВЕЗЕННЯ В 

УКРАЇНУ З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ, 

ЗБУТУ АБО ЗБУТ ПІДРОБЛЕНИХ ГРОШЕЙ, ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ 

ПАПЕРІВ, БІЛЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ЛОТЕРЕЇ, МАРОК АКЦИЗНОГО 

ПОДАТКУ ЧИ ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

1.1 Стан наукової розробки проблеми кримінальної 

відповідальності за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов’язані зі 

збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної 

лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів 

 

Внесені до ст. 199 КК України зміни суттєво вплинули на кримінально-

правову характеристику фальшивомонетництва. Навіть стосовно самої назви 

злочину, яка і раніше вважалася умовною, з огляду на кримінально-правову 

заборону державних цінних паперів і білетів державної лотереї в одній 

кримінально-правовій нормі, але включення до предмета цього злочину 

незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, 

голографічних захисних елементів визначило таку назву для використання 

неточною.  

При дослідженні стану наукового розроблення проблем кримінальної 

відповідальності за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов’язані зі збутом 

підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, 

марок акцизного податку та голографічних захисних елементів, доцільно 

визначити періодизацію досліджень, присвячених кримінальній 

відповідальності за злочин, передбачений ст. 199 КК України. На думку 

дисертанта, відповідна періодизація може складатися із трьох зазначених нижче 

етапів.  

1. Основоположний період (дослідження В. Сокольського). 

2. Праці за кримінальним законодавством радянського періоду 

(Ю.В. Солопанов, Н.С. Пономарьов, Є.І. Казаков, В.М. Верещак). 

3. Період новітніх досліджень (після набрання чинності КК України в 

2001 році) охоплює дослідження Н.О. Гуторової, О.О. Дудорова, С.І. Марка, 
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О.О. Кашкарова, О.Б. Сахарової, І.В. Сингаївської. Увагу наукової спільноти до 

питань кримінально-правової характеристики у своїх наукових статтях 

привертають такі автори, як П.П. Андрушко, І.О. Хар.  

Варто визначити вклад результатів цих досліджень у наукову розробку 

питань кримінально-правової характеристики аналізованого злочину. 

Перше історико-юридичне дослідження «О нарушеніяхъ уставовъ 

монетныхъ» присвячене вивченню законодавчої регламентації відповідальності 

за фальшивомонетництво [165]. Автором вказаної роботи є В. Сокольський, 

який у Києві в 1873 р. оприлюднив її широкому загалу. Зазначена праця – 

детальне, обґрунтоване дослідження, що містить глибоко проаналізовані 

положення про розвиток монетного законодавства із системно 

аргументованими висновками. Таке історико-юридичне дослідження є 

науковим трактатом, який водночас включає і науково-практичний коментар 

монетного законодавства (зокрема й кредитних зобов’язань), і аналіз джерел 

законодавства у хронологічному порядку, порівняння норм у різних редакціях 

та існуючих проектах різних авторів. Системне викладення розтлумачених 

законодавчих положень поєднувалося із аналізом передумов їх прийняття, 

спостереженнями автора, низкою важливих уточнюючих ремарок, 

обґрунтованих висновків. У сучасному дослідженні відповідного злочину це, 

без перебільшення, – всебічно роз’яснювальна праця генезису відповідальності 

за фальшивомонетництво. Таким чином, вона має визнаватись як 

основоположна у дослідженнях відповідальності за фальшивомонетництво та 

належати до першого етапу періодизації досліджень, присвячених проблемам 

кримінальної відповідальності за виготовлення, збут та інші незаконні дії, 

пов’язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів. 

Отож символічно, що рівно через 90 років монографія «Ответственность 

за фальшивомонетничество» [166] Ю.В. Солопанова у 1963 р. стає ґрунтовним 

дослідженням, присвяченим відповідальності за виготовлення та збут 

підроблених грошових знаків, державних цінних паперів, які належать до 

державних злочинів. Із виходом друком цієї праці пов’язується початок другого 
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етапу періодизації досліджень питань кримінальної відповідальності за 

аналізований злочин. 

Структурно робота складається із шести розділів, які присвячені поняттю 

і об’єкту фальшивомонетництва, виготовленню фальшивих грошових знаків, в 

окремому розділі розглянуто збут фальшивих грошових знаків, виокремлено 

фальшивомонетництво у вигляді промислу, сфокусовано увагу на покаранні за 

цей злочин, Розглянуто у роботі й питання про приховування та нездійснення 

доносу про фальшивомонетництво. У монографії оцінюються погляди на 

фальшивомонетництво у кримінальному праві експлуататорських держав, 

розкривається сутність суспільної небезпечності цього злочину при соціалізмі, 

досліджується розвиток радянського законодавства про фальшивомонетництво. 

Домінуючу частину праці присвячено питанням виготовлення та збуту 

підроблених грошових знаків: дефініціям «виготовлення» і «збут», способам 

вчинення суспільно небезпечних діянь, суб’єктивним ознакам злочину, 

визначенню відповідальності за виготовлення та збут фальшивих грошових 

знаків на стадії готування та замаху. У науковому дослідженні значну увагу 

приділено також кримінально-правовій кваліфікації цього злочину, а спірні 

питання ілюструються прикладами судово-слідчої практики та їх аналізом. 

Виготовлення та збут підроблених грошей і державних цінних паперів до 

початку 90-х рр. ХХ століття становили незначну частину вчинюваних 

злочинів, тому науковці посилено увагу не зосереджували на їх дослідженні. 

Разом із тим доцільно вказати, що питання фальшивомонетництва фактично не 

висвітлювалося у відкритій літературі, йому було надано гриф «таємно», що 

певним чином обмежувало появу наукових досліджень. 

Слід зауважити про таке. Відповідна тематика щодо протидії 

фальшивомонетництву вкрай нечасто порушувалась для обговорення і на рівні 

наукових статей. Однак у наведеному контексті хотілося б все-таки зазначити 

про наукову статтю Є.І. Казакова, присвячену питанням кримінально-правової 

кваліфікації фальшивомонетництва (1969 р.) [51]. 
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До цього періоду варто віднести і навчальний посібник Н.С. Пономарьова 

«Уголовно-правовые средства борьбы с изготовлением и сбытом поддельных 

денег и ценных бумаг» (1988 р.), у якому йдеться про кримінально-правову 

характеристику, передбачену ст. 87 КК РФРСР [130]. 

Квінтесенція проблем правозастосовної практики стосовно кваліфікації та 

призначення покарань за вчинення фальшивомонетництва наявна у науковій 

статті В.М. Верещак «Питання, що стосуються розгляду кримінальних справ 

про фальшивомонетництво» [18]. 

Початок третього періоду новітніх досліджень визначеної вище 

періодизації доречно ознаменований прийняттям КК України 2001 р. Зокрема, 

кримінально-правова характеристика суспільно небезпечних діянь щодо 

підробленої національної та іноземної валют, державних цінних паперів і 

білетів державної лотереї, марок акцизного збору та голографічних захисних 

елементів проаналізовано у дисертаційному дослідженні Гуторової Н.О. на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Проблеми кримінально-

правової охорони державних фінансів України» (2001 р.) [31]. 

Кримінально-правовий аналіз злочинів, передбачених у ст. 199 та ст. 216 

КК України, здійснено у монографії О.О. Дудоров «Злочини у сфері 

господарської діяльності: кримінально-правова характеристика» (2003 р.) [37]. 

Ця ґрунтовна праця вражає фундаментальною розробленістю, ретельністю 

дослідження законодавства, зважаючи на бланкетність кримінально-правових 

норм щодо злочинів у сфері господарської діяльності, якістю проведеного 

дослідження кримінально-правової характеристики виготовлення, зберігання, 

придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або 

збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної 

лотереї та незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту 

незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи 

контрольних марок. 

Вбачається за доцільне зосередити увагу на комплексній колективній 

праці Всеросійського науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх 
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справ РФ, підготовленій Б.С. Болотським, А.Р. Гільмутдіновим, 

В.С. Солдатченком, С.П. Щербою за редакцією В.Д. Ларічева (2001 р.) [188]. 

У цій роботі всебічно проведено дослідження питань фальшивомонетництва: 

історії його виникнення і розвитку законодавства про відповідальність за 

підроблення грошових знаків та цінних паперів, вітчизняний і зарубіжний 

досвід організації боротьби зі злочином, а також міжнародна співпраця у 

питаннях протидії; економічна, кримінально-правова, кримінологічна та 

криміналістична характеристика фальшивомонетництва, заходи запобігання 

цьому злочину; виявлення фальшивомонетництва та його розслідування. 

Спектр висвітлених питань надає цілісне уявлення про фальшивомонетництво, 

суспільно небезпечні наслідки його вчинення, заходи попередження і 

розслідування.  

У дисертації О.Б. Сахарова «Попередження органами внутрішніх справ 

злочинів, що вчиняються на ринку цінних паперів» (2003 р.) [156] розглянуто 

переважно кримінологічні аспекти злочинів‚ які вчиняються на ринку цінних 

паперів: з’ясовано структуру злочинності на ринку цінних паперів; виявлено 

причини, що породжують злочини, та умови, які сприяють їх вчиненню на 

ринку цінних паперів; виявлено тенденції криміногенного характеру у 

діяльності учасників ринку цінних паперів; визначено типові способи вчинення 

злочинів під час випуску й обігу цінних паперів; йдеться про попереджувальну 

діяльність ОВС у боротьбі зі злочинами, а саме: ДСБЕЗ і УБОЗ, щодо 

попередження та виявлення злочинів у сфері обігу цінних паперів. Питанню 

кримінально-правової характеристики злочинів, що вчиняються на ринку 

цінних паперів, у роботі надано другорядного значення і лише частково увагу 

зосереджено на предметі злочинів, передбачених ст. 199 КК України. Серед 

наукових здобутків автора – виокремлення певних спільних ознак злочинів, 

визначених КК України, у диспозиціях яких вжито термін «цінні 

(приватизаційні) папери (документи)», запропоновано також основні напрями 

удосконалення низки кримінально-правових норм з огляду на зарубіжний і 

міжнародно-правовий досвід. У праці опрацьовано ряд прикладних питань, 
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надано розгорнуту типову схему приватизаційного процесу з використанням 

фінансових посередників при незаконних способах купівлі, акумулювання та 

використання приватизаційних майнових сертифікатів, розроблено систему 

попередження злочинності на ринку цінних паперів, що включає конкретні 

пропозиції стосовно посилення ефективності діяльності органів внутрішніх справ з 

профілактики певних злочинів на фондовому ринку. 

Автором дисертаційного дослідження «Кримінально-правова 

характеристика злочинів у сфері випуску та обігу цінних паперів», 

присвяченого кримінально-правовій охороні цінних паперів, і монографії 

«Проблеми кваліфікації злочинів у сфері випуску та обігу цінних паперів» є 

О.О. Кашкаров [54; 55]. У монографічному дослідженні (ідентичне за текстом 

дисертаційному дослідженню), увагу акцентовано на історико-правовому 

аналізі проблеми кримінально-правової охорони випуску й обігу цінних 

паперів; з’ясуванні підстав і принципів криміналізації діянь, які посягають на 

випуск та обіг цінних паперів і проведення порівняльно-правового аналізу 

кримінально-правової охорони випуску й обігу цінних паперів згідно з 

кримінальними кодексами зарубіжних держав. Основний зміст роботи 

спрямований на дослідження складів злочинів, передбачених ст.ст. 199, 223, 

224 та 232
1
 КК України. Зважаючи на викладене, можна дійти висновку, що у 

роботах О.Б. Сахарової та О.О. Кашкарова покарання і його призначення не 

охоплено предметами досліджень. Та й загалом комплексного 

монодослідження складу злочину, передбаченого ст. 199 КК України, до 

2008 р.не проводилось.  

У 2008 р. відбувся захист дисертаційного дослідження «Кримінально-

правова та кримінологічна характеристика фальшивомонетництва» [159]. Автор 

роботи І.В. Сингаївська спрямувала зусилля на дослідження двох аспектів, 

враховуючи їх тісний взаємозв’язок, усупереч домінуючій думці про 

необхідність розриву й окремого викладення кримінально-правової та 

кримінологічної характеристики. Дослідження, справді, має комплексний  

характер, про що свідчить завдання і зміст роботи. У цій роботі було з’ясовано: 
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економіко-правову сутність грошей, державних цінних паперів, білетів 

державної лотереї; досліджено розвиток законодавства щодо кримінальної 

відповідальності за фальшивомонетництво в історичному аспекті та виявлено 

факти, які її обумовлюють; здійснено порівняльний аналіз зарубіжного й 

вітчизняного кримінального законодавства, яке встановлює відповідальність за 

фальшивомонетництво; проаналізовано та розкрито зміст об’єктивних і 

суб’єктивних ознак складу злочину, передбаченого ст. 199 КК України; 

з’ясовано кримінально-правову характеристику кваліфікуючих та особливо 

кваліфікуючих ознак злочину, передбаченого ст. 199 КК України; визначено 

кримінологічну характеристику фальшивомонетництва; розкрито 

кримінологічні риси особистості злочинця – фальшивомонетника; визначено 

основні напрями спеціально-кримінологічного попередження 

фальшивомонетництва. 

Доцільно вказати, що у монографії «Фальшивомонетництво в Україні: 

кримінально-правовий та кримінологічний аспекти» [162] висвітлено низку 

питань, не відображених на сторінках вказаної дисертації авторки. Обсяг і зміст 

монографічного дослідження свідчать про суттєве доопрацювання матеріалу 

після захисту. До того ж до монографії включено аналіз напрацювань інших 

авторів та наведено їх оцінку щодо дослідження відповідного злочину, які 

з’явилися пізніше захисту власне дисертації. Надано пропозиції стосовно 

редакції чинної ст. 199 КК України, запропоновано нову редакцію положень 

постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами 

кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних 

паперів», які потребують змін з урахуванням чинного кримінального 

законодавства та зумовлені потребами судово-слідчої практики. Також 

опрацьовано й проаналізовано чисельну кількість кримінальних справ, у 

вигляді наочної ілюстрації прикладами помилок при кваліфікації, допущеній 

слідчими та суддями, підтверджено теоретичний матеріал.  

Фактично ця робота у новітньому періоді на сьогодні єдина, у якій 

розкрито кримінологічну характеристику фальшивомонетництва в Україні та 
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запропоновано відповідні заходи щодо запобігання аналізованому злочину, а 

також комплексна, оскільки в ній поглиблено досліджено проблеми теорії та 

практики кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 199 КК 

України. 

Дисертація С.І. Марка «Кримінально-правова характеристика 

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в 

Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних 

паперів чи білетів державної лотереї» [95] була захищена у 2009 р. У межах цієї 

наукової праці: досліджено історичні аспекти розвитку законодавства про 

відповідальність за фальшивомонетництво; визначено соціальну зумовленість 

встановлення кримінальної відповідальності за виготовлення й інші незаконні 

дії з підробленими грошима, державними цінними паперами та білетами 

державної лотереї; охарактеризовано об’єктивні ознаки незаконних дій із 

підробленими грошима, державними цінними паперами і білетами державної 

лотереї, відповідальність за вчинення яких передбачено ст. 199 КК України; 

досліджено суб’єктивні ознаки незаконних дій із підробленими грошима, 

державними цінними паперами та білетами державної лотереї, відповідальність 

за вчинення яких передбачено ст. 199 КК України. Приділено також увагу 

проблемам визначення змісту кваліфікуючих ознак виготовлення та інших 

незаконних дій із підробленими грошима, державними цінними паперами чи 

білетами державної лотереї та проблемам відмежування складу злочину, 

зазначеного у ст. 199 КК України, від суміжних складів злочинів.  

Варто зауважити таке. Якщо у монографії І.В. Сингаївської увагу 

сфокусовано на проблемах призначення покарання, то у дисертації та 

монографії С.І. Марка, які ідентичні за назвою, змістом і обсягом, слід говорити 

про невиправдано фрагментарне його дослідження. Тому, враховуючи 

історичні передумови внесення змін до ст. 199 КК України стосовно посилення 

відповідальності за суспільно небезпечні діяння щодо марок акцизного податку 

та голографічних захисних елементів, це питання надзвичайно актуальне і 

потребує детального дослідження. 
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Уперше науково-практичний коментар до злочину, передбаченого у 

ст. 199 КК України, з моменту прийняття КК України 2001 р. надано 

П.П. Андрушком у науковій статті «Коментар до ст. 199 КК» [1]. 

І.О. Хар робить спроби в повному обсязі надати кримінально-правову 

характеристику кримінальній відповідальності за виготовлення, зберігання, 

придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або 

збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної 

лотереї [192]. 

У Російській Федерації на дисертаційному рівні кримінально-правовим і 

кримінологічним аспектам фальшивомонетництва присвячено дослідження 

О.В. Петряніна «Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг» [124], В.О. Сергєєва «Изготовление и сбыт поддельных 

денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов» [157], 

С.А. Бесчастного «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг: уголовно-правовые и криминологические аспекты» [11], 

Н.В. Образцової «Уголовная ответственность за изготовление и сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг» [119], І.Є. Максімової «Изготовление и 

сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): 

криминологический и уголовно-правовой аспект» [92], О.І. Кадовік «Ценные 

бумаги как предмет уголовно-правовой охраны» [50], В.І. Галкіна 

«Преступление в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг (уголовно-

правовые аспекты)» [28], Н.С. Пономарьової «Фальшивомонетничество: 

уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты» [131], В.В. Понявін 

«Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг и платежных документов: 

уголовно-правовые и криминологические проблемы [132], А.Н. Ватутіна 

«Подделка денег, ценных бумаг и иных платежных документов: уголовно-

правовые и криминологические аспекты» [16], Є.Ф. Черкашина «Проблемы 

квалификации изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг» 

[194], В.В. Загайнова «Уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг: 
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по матеріалам Восточно-Сибирского региона» [43], О.Ю. Ясинова «Уголовная 

ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг: фальшивомонетничество [198]. Враховуючи відмінність кримінального 

законодавства, детально висвітлювати особливості зазначених робіт у цьому 

підрозділі не вбачається за необхідне, проте в інших структурних підрозділах 

дисертаційного дослідження буде проаналізовано надані російськими вченими 

пропозиції щодо вказаного питання.  

Науково-практичний посібник «Протидія фальшивомонетництву», 

підготовлений колективом авторів (С.І. Ніколюк, Д.Й. Никифорчук, 

В.В. Матвійчук та ін.) та виданий у 2007 р., присвячений протидії злочинам, 

пов’язаним із підробкою грошей, державних цінних паперів, документів та їх 

бланків, печаток і штампів [116]. Матеріал структуровано у трьох розділах: 

характеристика злочинів, пов’язаних із підробкою грошових знаків, цінних 

паперів та документів; державні заходи протидії фальшивомонетництву 

(законодавчі, організаційні, технічні) і діяльність оперативних підрозділів щодо 

виявлення злочинів, пов’язаних із підробкою грошових знаків, цінних паперів, 

документів і перевірки первинної інформації, розкриття злочинів, пов’язаних із 

підробкою грошових знаків, цінних паперів і документів. 

У контексті наведеного варто зазначити, що криміналістичні дослідження 

фальшивомонетництва, у яких увагу було приділено аналізу складу злочину, 

передбаченого ст. 199 КК України, проводились такими вченими, як 

О.В. Воробей, В.С. Мацишин, О.М. Калужна, Т.П. Бірюкова, В.В. Бірюков [23; 

97; 52; 12].  

На сьогодні окремого дисертаційного дослідження, присвяченого 

незаконному виготовленню, підробленню, використанню, або збуту незаконно 

виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи 

контрольних марок (ст. 216 КК України) не проведено. 

Слід зазначити, що вперше кримінальну відповідальність за незаконне 

виготовлення, підробку, використання та збут незаконно виготовлених і 

одержаних чи підроблених марок акцизного збору було введено Законом 
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України від 12 липня 1996 року до КК України 1960 р. Зазначеній темі 

присвячено окремі напрацювання, але створювати наукову періодизацію 

дослідження вказаного злочину в цей період завчасно.  

Ґрунтовним надбанням у дослідженні кримінальної відповідальності за 

злочин, передбачений ст. 216 КК, є один із параграфів монографії 

О.О. Дудорова «Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-

правова характеристика» та фрагменти монографії Н.О. Гуторової «Проблеми 

кримінально-правової охорони державних фінансів України» [37, 30]. Доцільно 

вказати, що кримінально-правову характеристику злочину, передбаченого 

ст. 216 КК України, детально висвітлено у підручнику «Кримінальне право. 

Особлива частина» за редакцією О.О. Дудорова, Є.О. Письменського, в якому 

увагу акцентовано на проблемах кримінального законодавства і практиці його 

застосування [77]. 

Інші дослідники лише виокремлюють питання кримінально-правової 

характеристики з викраденням їх у статтях та тезах доповідей. Окремі 

напрацювання має Т. Крижанівська, наукові статті якої присвячено 

дослідженню елементів складу злочину, передбаченого ст. 216 КК України. 

У цих статтях ставилося за мету визначити предмет злочину, суб’єктивну 

сторону злочину, передбаченого ст. 216 КК України, поняття підроблення 

марок акцизного збору, контрольних марок і голографічних захисних елементів 

[60; 62]. 

Певні спроби щодо розроблення кримінально-правової характеристики 

відображено у тезах доповіді В.В. Зайди, присвяченої дослідженню ознак 

злочину, передбаченого ст. 216 КК України, об’єкту аналізованого злочину [44; 

45].  

Отже, суспільно небезпечні діяння щодо марок акцизного податку та 

голографічні захисні елементи фактично залишилися поза увагою поглибленого 

дослідження науковців. Наявні напрацювання є частинками висновків 

незавершених праць. Водночас суттєві зміни стосовно кримінальної 

відповідальності щодо використання марок акцизного податку та 

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/


24 

 

голографічних захисних елементів вимагають докорінного перегляду підстав 

притягнення до відповідальності, аналізу вже існуючої судово-слідчої практики 

як стосовно кваліфікації, так і призначення покарань, що потребує наукового 

обґрунтування. 

Порівняно з чисельними дослідженнями, присвяченими виготовленню, 

зберіганню, перевезенню або збуту підроблених грошей чи цінних паперів 

(ст. 186 КК РФ) фактично поза увагою дослідників залишився злочин, 

передбачений ст. 327-1 КК РФ («Виготовлення, збут підроблених акцизних 

марок, спеціальних марок або знаків відповідності чи їх використання»). 

Відповідний злочин лише фрагментарно відображено у існуючих на сьогодні 

дослідженнях І.Г. Іванова «Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

борьбы с организованными преступными группами в сфере незаконного 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» [48], 

О.Ю. Федорова «Криминальное манипулирование в сфере экономической 

деятельности: криминологическая характеристика и предупреждение» [189]. 

Враховуючи зазначене, можна дійти висновку про необхідність 

ґрунтовного дослідження злочину, передбаченого ст. 199 КК України, з 

урахування внесених до неї змін і використанням наявних напрацювань судово-

слідчої практики та положень доктрини кримінального права. 

 

1.2 Історичний досвід регламентації кримінальної відповідальності за 

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення 

в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут 

підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, 

марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів 

 

Традиційним підходом визнається дослідження історико-правових 

аспектів розвитку законодавства з тих питань, яким присвячується 

дисертаційна робота. Це важливий фрагмент дослідження в аналізі історичних 

передумов і законодавчої регламентації у правовому регулюванні суспільних 

відносин, що стосуються предмета дослідження. 
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У сучасних дисертаційних роботах (І.В. Сингаївської, С.І. Марк), 

присвячених аналізу відповідальності за фальшивомонетництво, автори 

розпочинали дослідження з появи перших згадок про грошові еквіваленти та 

безпосередньо гроші, перших спроб визначення відповідальності у разі їх 

фальшування. Проте одразу зауважимо, що у представленій дисертаційній 

роботі увагу буде зосереджено на особливостях законодавчої регламентації 

відповідальності за фальшування грошей, цінних паперів, білетів лотереї та 

появі й розвитку законодавчих приписів, що встановлювали відповідальність за 

підроблення марок акцизного податку і голографічних захисних елементів. 

У дослідженні І.В. Сингаївської визначено, що першою правовою 

нормою, яка передбачала відповідальність за несанкціоноване карбування 

монет, які діяли на території сучасної України, є Статут Великого князівства 

Литовського 1566 р. [159, с. 28]. Литовський статут слугував головним законом 

малоросійського народу як в період польського панування, так і після 

приєднання Малоросії до Росії [134, с. 32]. 

У Статуті Великого князівства Литовського 1529 р. нормативного 

припису, що передбачав би відповідальність за фальшування монет, не було. 

А отже, його поява у примірнику Статуту 1566 р. може свідчити про 

удосконалення його змісту і водночас визнаватись як продиктована потребами 

часу та змінами у суспільстві. 

Саме до розділу першого «Про персону господарську», що засвідчує 

важливість і цінність поставлених відносин під охорону, належить артикул 13 

«Про фальшування монет, про монетників і про золотарів». Ця норма 

структурно складається із двох частин, кримінально-правова заборона 

передбачає відповідальність трьох категорій суб’єктів: тих, хто фальшує 

монету, монетників і золотарів: «Тих, хто б монету нашу фальшував і без волі 

нашої перепродував і обрізав; також монетники наші, які золото і срібло й інші 

речі, матеріали приналежні, монети фальшували і плавили для прибутків своїх і 

на шкоду державі, і те б на них засвідчувалося; ті мають бути вогнем покарані 

без милосердя. Так само і золотарі, які золото та срібло фальшують із ними 
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змішують мідь, цинк або олово і про те б стало відомо; тоді самі мають вогнем 

бути карані, а їх майно, тому, кому вони шкоду вчинили має бути сплачене. 

Про те робота та матеріал, без яких би те ремесло їх здійснення бути не могло, 

те підробкою вважатися не має» [167, с. 258]. 

Велике князівство Литовське карбувало золоті, срібні й мідні монети. 

Підробка грошей завдавала значні збитки економіці держави, тому майстри, які 

займалися карбуванням монет, призначалися з осіб, які користувалися 

особливою довірою влади. Артикулом встановлюється смертна кара за 

фальшування монет, причому злочинцями вважалися і співучасники, які 

виготовляли знаряддя і матеріали для карбування фальшивих монет. 

Так само підлягали карі на смерть і ювеліри, які додавали в золото або 

срібло недорогоцінні метали, що знижувало їхню вартість; однак особи, які 

виготовляли знаряддя для виготовлення таких сплавів, не вважалися 

злочинцями. Обрізання країв золотої або срібної монети призводило до 

зменшення її ваги, і відповідно, до зниження її вартості [167, с. 437]. 

Отже, фактично у разі фальшування монет, без дозволу персони 

господарської й її перепродаж, а також зменшення ваги дорогоцінних металів 

монети передбачалося покарання «вогнем без милосердя», тобто спалення на 

вогнищі. У Статуті увагу приділено і діяльності монетників та золотарів у 

зв’язку з їхнім безпосереднім доступом до цінних металів, з метою 

попередження зловживань із їх боку.  

Відповідальність у випадку фальшування монет і зловживань у монетній 

справі та в діяльності золотарів передбачено у артикулі 17 розділу першого 

«Про персону нашу господарську» (з незначними редакційними змінами) 

Статуту Великого князівства Литовського 1588 р.: «Тих, хто б монету нашу 

фальшував, переплавляв і обрізав, так також монетники наші, які золото, срібло 

й інші матеріали, належні і складові монетної справи, фальшували б, зливали і 

змішували б для прибутків своїх і на шкоду державі, а те було б на них 

засвідчено, ті мають бути на смерть вогнем покарані без милосердя. Також і 

золотарі, які золото, срібло фальшують і для того змішують мідь, цинк або 
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олово, а в тому були піймані, тоді самі на смерть вогнем мають бути покарані, а 

з їхньої маєтності тому, кому шкоду вчинили, має бути сплачено. А робота та і 

матеріали, без яких те ремесло їхнє існувати б не могло, фальшивим вважатися 

не має [168, с. 58]. 

У коментарі до артикулу 17 зазначається, що з-поміж злочинів проти 

порядку управління особливо виділялось фальшування монети. Склад цього 

злочину зумовлений створенням у XVI ст. Віленського монетного двору і 

встановленням державної монополії на карбування монети. Монетна справа 

приносила державі значні прибутки. Суб’єктами цього злочину були передусім 

монетники – грошових справ майстри, які перебували на державній службі. 

Виділялось два склади злочину фальшування монети, а саме: незаконне її 

карбування і псування грошей з метою особистого збагачення шляхом їхнього 

обрізання і переплавлення, а також додавання до золота і срібла міді, цинку або 

олова. Тільки держава мала право карбувати і перекарбовувати монету. Значні 

прибутки державній скарбниці приносило перекарбовування іноземних монет, 

які потрапляли до Великого князівства Литовського як в результаті 

зовнішньоекономічних торговельних відносин, так й іншим шляхом. За 

вчинення цього злочину законодавець карав смертю – спаленням. 

Виготовлення ювелірних виробів із коштовних металів злочином не вважалося 

[168, с. 361]. 

Включення у Соборне Уложення 1649 р. глави V («О денежных мастерах, 

которые учнут делать воровские деньги»), в якій містилися норми про 

переслідування за підроблення грошей, є суттєвим кроком у законодавчому 

розвитку. На переконання істориків права, джерелом вказаної глави став саме 

Литовський статут, в якому відповідний склад злочину належить до державних 

злочинів. Тому й передбачене покарання – одне із досить суворих (у виді 

смертної кари, під час якої заливали розплавлений метал в горло грошовим 

майстрам, винним у виготовленні мідних, олов’яних і укладних (зі сталі) 

грошей під виглядом срібних або додаванні міді, олова і свинцю у срібло). 
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Визначення кваліфікованої смертної кари (залиття в горло розплавленого 

металу) мотивовано спричиненням збитків державі. 

Склад злочину щодо монети поділяється на дві частини: по-перше, 

чеканка мідних, олов’яних або укладних грошей замість прийнятих у державі 

срібних (тобто суто фальшивомонетництво); по-друге, домішування у срібло 

міді, олова або свинцю, тобто зіпсування грошей із метою наживи. Отже, 

відносити таку норму лише до фальшивомонетництва немає підстав [164, 

с. 160]. 

Також, на відміну від визначеного покарання у Литовському Статуті, 

ступінь покарання за підроблення (покарання смертною карою) і за зіпсування 

монетних виробів із золота та срібла різниться, оскільки залежить від того, чи 

порушувались інтереси держави (чеканка монети – прерогатива держави), чи 

інтереси приватні. 

У главі третій «О височайшей чести и власти монаршеской» роботи 

«Права, по которым судиться малороссийский народ» (1743 р.) окресленій 

тематиці присвячено артикул 14 «Про фальшування монети в грошовій справі», 

що складається з п’яти пунктів. 

У першому пункті «Покарання таких злочинців» визначено диспозицію 

злочину: «Хто б гроші, без наказу государева, на збиток казні державній 

зробив, або б монету государева портив, перероблював, обрізав, також, якщо б 

монетного двору майстри золото, срібло і інший який-небудь матеріал, що 

належить до грошової справи портили, переливали, мішали для прибутку свого 

на збиток державі, справжніми доказами в тому викриті, карати без 

помилування: горло розтопленим свинцем залити. Такому покаранню 

підлягають ті, хто насмілився під гербом чужої держави робити «воровські 

гроші» (тобто виїжджали в іншу державу і там виготовляли фальшиві гроші та 

випускали в обіг) і між народ пускати для обману і збитку народного». 

У другому пункті артикулу 14 визначалося покарання за недонесення 

тими, хто відає про виготовлення воровських грошей: «... сякий, не залежно від 

наявного звання, дізнавшись, що в його домі або в будь-якому місці роблять 

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/


29 

 

воровські гроші, повинен той же час сповістити, а якщо знаючи, не сповістить 

чи сам долучиться до такої справи, підлягає покаранню як за фальшування». 

На особливу увагу заслуговує пункт третій артикулу 14, в якому 

передбачено положення, згідно з яким до відповідальності не можливе 

притягнути особу без вини: «... якщо у чиємусь домі чи на ділянці землі були 

виготовлені воровські гроші, а господар дому чи власник землі не знав про це, 

то така особа від всякого покарання і вини звільнена». 

Окремо передбачено положення «о свободе приличившихся в том детей 

лет несовершенолетних», відповідно до якого у випадку залучення 

неповнолітніх дітей, вони покаранню не підлягають, оскільки через малолітство 

не можуть усвідомлювати і розсудити, хоча і неправомірне будуть спостерігати. 

Пункт п’ятий, по суті, є заохочувальною нормою. У цьому положенні 

йдеться про таке: якщо у когось виявили воровські гроші, а відповідна особа 

може вказати на того, від кого вона їх отримала, то у такому разі ця особа 

звільняється від покарання. Якщо ж вона не може вказати від кого отримала 

гроші і не підпадає під підозру, то свою невинність особа може засвідчити 

присягою. Той, хто підпав під підозру і не вказав від кого отримав такі гроші, 

підлягає розшуку. 

Таким чином, аналіз вказаної пам’ятки законодавства свідчить про 

широке залучення юридико-технічних прийомів у протидію фальшуванню 

монет із відображенням у детальному описі заборонних норм і наявності 

заохочувальних норм. Особливий акцент зроблено на притягненні до 

відповідальності саме за умови наявності вини, що вказує на дотримання 

принципу суб’єктивного ставлення. 

При складанні Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р. 

за основу було взято чинні на той час закони та кримінальні уложення 

іноземних держав. У пояснювальній записці було зазначено, що вивчалося 

шведське (1734 р.), прусське (1798 р.), австрійське (1803 р.), французьке 

(1810 р.), баварське (1813 р.), неаполітанське (1819 р.), грецьке (1833 р.), 

римське (1836 р.), саксонське (1838 р.), віртембергське (1839 р.), сардинське 
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(1839 р.), брауншвейгське (1840 р.), гановерске (1840 р.), Гесень-дариштадтське 

(1841 р.) законодавство і законодавство островів іонічних того ж року. Також 

до уваги було взято закони Англії і проекти кодексів: прусського 1830 р., 

баварського 1831 р., шведського 1832 р. і баденського 1839 р. [165, с. 199]. 

Особливість Уложення 1845 р. полягала у виокремленні з комплексу 

статутів монетних порушення постанов про гербові папери, що, безумовно, 

були виділені зі складу шахрайства. Обов’язково потребувалося, аби 

підроблена монета і асигнація мали (законний) обіг у майновому обороті. Якщо 

підробка виходила з обігу, і ці історичні монети й асигнації являли собою засіб 

введення в оману особи і заволодіння її майном обманом, підлягали 

застосуванню норми про шахрайство. Використання підробленої монети  і 

асигнацій натомість дійсних є «шахрайським обманом», але законодавець 

виокремлює його зі складу шахрайства, передбачаючи при цьому більш суворі 

види покарання [191, с. 270]. 

Об’єднано в єдине порушення постанов про металеві гроші і порушення 

постанов про державні кредитні папери. У главі другій розділу сьомого «Про 

злочини і проступки проти майна і доходів казни» Уложення 1845 р. 

порушення уставів монетних структурно поділялось на постанови про підробку 

і зменшення вартості монети шляхом протизаконного переливання, привезення 

або вивезення та постанови про підроблення державних кредитних паперів. 

В Уложенні розрізняється підробка монети російської та монети 

іноземної. У ст. 588 Уложення 1845 р. зазначено, що за підроблення золотої, 

срібної, платинової або мідної монет російського чекана винний підлягав 

покаранню у виді позбавлення всіх прав статку і засланню на каторжні роботи в 

кріпостях на строк від восьми до десяти років, для тих осіб, які не позбавлялися 

тілесних покарань, визначено також покарання різками відповідно до п’ятого 

ступеня, передбаченого ст. 21 Уложення 1845 р. Відповідно до п’ятого ступеня 

за підроблення монети призначалося покарання в кріпостях із завданням від 

п’ятдесяти до шістдесяти ударів з нанесенням клейма. 
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Усього передбачалося сім ступенів залежно від виду злочину і міри вини, 

що визначалися від найбільш суворого  першого (роботи на рудниках із 

призначенням ста різок) до сьомого  найбільш м’якого (роботи на заводах із 

призначенням від тридцяти до сорока ударів різками). За підроблення монети 

іноземного чекана винний піддавався позбавленню прав на статок і засланню на 

каторжні роботи на заводах від чотирьох до шести років, у випадку, коли особа 

ще не позбавлена тілесних покарань, вона підлягає покаранню різками 

відповідно до сьомого ступеня. 

В. Сокольський у своєму дослідженні відповідний розподіл коментує 

таким чином: укладачі Уложення сприйняли зовсім помилково, усупереч 

офіційним даним, що обіг іноземної монети незначний і таким чином вирішили 

видозмінити раніше чинний Звід законів [165, с. 201]. 

Така ж міра покарання передбачалася, якщо особи брали будь-яку участь 

у підробленні монети або ж завідомо робили, доправляли або купували 

штемпелі, форми й інші знаряддя для цієї підробки. Всі знаряддя, що 

використовувалися для підроблення монети, вилучалися, конфіскувалися в 

обвинувачених та відсилалися до гірничого департаменту. 

Уложення 1845 р. вирізнялося введенням положення про вчинення 

підроблення монети шайкою. Створення «злісноспрямованої» шайки для 

підроблення монети підлягає відповідальності, навіть при тому, що шайка не 

вчинила жодного злодіяння, каторжними роботами на строк від чотирьох до 

шести років та покаранню різками. Ті учасники шайки, які знали про характер її 

діяльності, додатково підлягали засланню у найбільш віддалені місця Сибіру. 

У випадку вчинення умисного злочину шайкою до винних можливо було 

застосовувати вищу міру покарання за той злочин, в якому їх викрили 

(ст. 1151). 

Укладачі Уложення 1845 р. передбачили і заохочувальні норми, згідно з 

якими особи звільнялися від усіх покарань, а також забезпечувалося зберігання 

в таємниці імен тих, хто викрив уряду своїх співучасників. У такий спосіб було 
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надано можливість виявляти і припиняти суспільно небезпечні дії відповідних 

осіб.  

Підроблення монети звичайними громадянами та чиновниками, 

призначеними урядом для виготовлення монети або нагляду за її 

виготовленням, різняться (позбавлення усіх прав на статок і заслання на 

каторжні роботи в кріпостях від десяти до дванадцяти років, при непозбавленні 

тілесних покарань застосовується четвертий ступінь – від шістдесяти до 

семидесяти ударів різками). 

Положення ст. 592 Уложення передбачало більш м’яке покарання 

стосовно осіб, які знали про підроблення, але не повідомили про це, за що 

каралися позбавленням усіх особливих як особисто, так і набутих прав та 

переваг із засланням на проживання в Томську і Тобольську губерніъ від двох 

до трьох років або, якщо вони не позбавлені тілесного покарання, до них 

застосовувалося покарання різками від сімдесяти до вісімдесяти ударів та 

роботи у виправних арештантських ротах цивільного відомства на строк від 

чотирьох до шести років [187, с. 17]. 

Стаття 600 Уложення складалася із двох частин: у першій частині 

передбачалася відповідальність за випуск завідомо підробленої монети в обіг, 

при цьому, знаючи підроблювачів або осіб, які займалися переведенням 

фальшивої монети, покарання призначалося як для співучасників; згідно з 

другою частиною, якщо особа випадково отримала фальшиву монету і знаючи 

достовірно, що вона є підробленою, не передасть її керівництву, а передасть її 

під виглядом справжньої, карається за правилами «крадіжки-шахрайства». 

Водночас із підробкою монети передбачалося покарання за завідомо 

перепустку або перевезення фальшивої монети через кордон. Ті, хто привозили 

російську фальшиву монету, каралися як підсобники монети російського 

чекана, а перевізники підробленої іноземної монети – як підроблювачі монети 

іноземного чекана. Уся кількість вилучених монет підлягала конфіскації 

(ст. 597 та ст. 599 Уложення). 
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Серед інших порушень уставів монетних також було передбачено 

відповідальність в Уложенні за обрізання монети й інші дії, спрямовані на 

зменшення її ваги, посріблення та позолочення, натирання ртуттю чи іншими 

речовинами з метою надання їй більшої цінності. За це передбачалося менш 

суворе покарання, ніж підроблення і збут підроблених монет. Відповідальність 

передбачалася для осіб, які виписували із-за кордону заборонену низькопробну 

іноземну валюту (білона) для введення її в обіг та за скуповування білона в 

межах держави із випуском в обіг. Наголошувалося на покаранні при 

зловживанні осіб монетного двору: виставлення неправильної проби золота чи 

срібла, при відпуску злитків золота чи срібла з монетного двору без клейма або 

герба, без видання свідоцтва із зазначенням кому, коли відпущено, ваги, проби 

металу. 

Дослідник уставів монетних В. Сокольський зазначав таке. В приписах, 

визначених у другій частині глави о порушеннях уставів монетних, фактично 

відображаються правила стосовно порушення постанов про металеві монети, 

що застосовуються до суспільно небезпечних діянь, пов’язаних із  державними 

кредитними паперами.  

Так, з приводу зміни кольору в кредитних паперах повторюються 

правила, що відносяться до положень про надання більшої цінності монетам; 

вчинення підроблення кредитних паперів особою, було призначене урядом для 

виготовлення державних кредитних паперів або призначено для нагляду за їх 

виготовленням, такий же припис міститься щодо виготовлення монети; 

застосовуються ці правила і до співучасників у виготовленні кредитних паперів 

у випадку недонесення про їх виготовлення або збут, за що вони притягувалися 

до відповідальності як за відповідні дії з фальшивими монетами. 

У ст. 604 Уложення передбачено, що за підроблення державних 

кредитних паперів, асигнацій, білетів державного казначейства, депозитних 

білетів, а також білетів кредитних установ винні підлягають залежно від 

використаного ними способу, різним покаранням. За підробку самого паперу і 

малюнків механічними засобами також призначається покарання, передбачене 
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за підроблення монети. За підроблення кредитних паперів на простому папері 

шляхом малювання було передбачено покарання нижче на один ступінь 

(позбавлення всіх прав статку і заслання на каторжні роботи на заводах на 

строк від шести до восьми років, у випадку не позбавлення осіб тілесних 

покарань, також у вигляді биття різками від сорока до п’ятдесяти ударів). 

Відповідна відмінність відносно підробки монети не дається, але 

відповідне уточнення можна назвати у повній мірі важливим удосконаленням, 

тим паче, що в кодексах, що були зразками для Уложення, відповідні вказівки 

відсутні. Пропозиції зроблено на основі зауважень канцелярії міністра фінансів 

з кредитної частини [165, с. 207], оскільки відповідним приписом 

зобов’язується обов’язково брати до уваги більший чи менший ступінь 

подібності та небезпеки, якому піддається державний кредит унаслідок випуску 

підроблених білетів. Спосіб підроблення малюнка має привілейоване значення, 

тому що від більшої або меншої швидкості виконання та ступеня досконалості 

зображення на кожному його листі залежить, з одного боку, можливість 

виготовлення більшої кількості фальшивих білетів, а з другого – більша 

ймовірність безкарного їх збуту. Зважаючи на це, винний у підробленні 

малюнка на кредитних паперах механічним способом (естампним і 

літографічним), а не за допомогою малювання підлягав покаранню відповідно 

до  п. 1, а не п. 2 ст. 604 Уложення. Питання про спосіб виготовлення підробки 

кредитних паперів вирішувався в кожному конкретному питанні присяжними 

засідателями [187, с. 296]. 

Укладачі Уложення не включили пропозицію міністра фінансів до складу 

порушень уставів монетних підробку білетів приватних компаній і 

громадських, позаяк це суперечило б системі Уложення. 

У ст. 604 Уложення також передбачено відповідальність за крадіжку 

примірників листів державних кредитних паперів і випуск їх в обіг у вигляді 

грошей, без внесення змін. Законодавець відрізняв відповідальність за ці 

діяння, якщо особа вчиняла викрадення і здійснювала випуск в обіг таких 

примірників кредитних паперів із внесенням до них змін. 
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Підроблення кредитних паперів вважалося закінченим при виготовленні 

кредитного білета. Для визнання складу злочину закінченим не потребувалося 

введення в обіг кредитних паперів. 

Стаття 609 Уложення охоплює два види злочину: перший передбачає 

знання винним підсобників і тих, хто займається переведенням паперів, а в 

другому – випадкове отримання таких білетів. Передача іншій особі білетів для 

збуту має кваліфікуватися як замах на злочин, передбачений ст. 609 Уложення, 

незалежно від того, знала ця особа, якій були передані білети, про їх 

підробленість або ні, була вона скуповувачем чи ні. Випадкова передача 

фальшивого білета без знання про його фальшивість не становить 

кримінального проступку. 

До видів злочинів із кредитними паперами включено такий, як 

повідомлення службовою особою третім особам способів, що застосовуються 

при виготовленні кредитних паперів, або таємних на них ознак. Якщо це 

вчинено з намірами сприяти підробленню, то винний карається як співучасник. 

У випадку розголошення інформації через необережність чи нескромність 

передбачалося заслання до Сибіру. 

Важливою пам’яткою законодавства, що свідчить про розвиток 

відповідальності за аналізований злочин, є Кримінальне уложення 1903 року. У 

главі двадцятій Кримінального уложення «Про підроблення монети, цінних 

паперів і знаків» визначено десять кримінально-правових норм, що не 

виокремлюють відповідальність щодо монет та цінних паперів. Фактично така 

ситуація наближена до сучасних законодавчих приписів [178, с. 258]. 

Головне місце серед норм, якими передбачено відповідальність за 

порушення фінансово-кредитних відносин, займає припис, що визначає 

особливості підроблення російської монети, державного кредитного білета, 

російських державних відсоткових паперів, купона чи талона від нього. Отже, 

згідно з положеннями Кримінального уложення передбачено різні міри 

відповідальності щодо підроблення російської монети, державних кредитних 

паперів, цінних паперів та іноземних грошей. Законодавець диференціює 
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відповідальність за підроблення грошей і цінних паперів залежно від способу, 

який використовував винний. 

Особа, винна у підробленні: 1) російської монети, хоча б із металу 

затвердженої проби, або державного кредитного білета; 2) російських 

державних відсоткових паперів, купона або талона від нього, білета державної 

кредитної установи або цінного державного паперу, – каралася каторгою на 

строк не більше дванадцяти років.  

У свою чергу, за підроблення іноземної монети або державних кредитних 

паперів чи державних відсоткових паперів, купона або його талона чи білета 

державної кредитної установи або іншого цінного державного папера винному 

передбачалося покарання у виді каторги не більше десяти років. 

Якщо підроблення російської монети, білета, паперу, купона або талона 

вчинена способом, що не представляє собою небезпеку значного 

розповсюдження підробок, то винний карається каторгою на термін не більше 

восьми років або перебуванням у виправному домі. Покаранню у виді 

перебування у виправному домі підлягали особи, визнані винними у підроблені 

іноземної монети, білетів, папера, купона або талона, вчиненому у спосіб, що 

не становив небезпеки значного поширення. 

Кримінальне уложення 1903 р. містить сучасні акценти щодо 

виокремлення відповідальності за державні й недержавні цінні папери. Тобто 

відповідний розподіл відповідальності з’явився із прийняттям у 1903 році 

Кримінального уложення, відповідна започаткована традиція зберіглася й 

дотепер у ст. 199 і ст. 224 КК України, незважаючи на суперечливий характер 

такого підходу. Як і сьогодні, відповідальність щодо недержавних цінних 

паперів менш сувора. У ст. 428 Уложення, вказано: винний у підробленні 

російських або іноземних білетів суспільних чи приватно кредитних установ, 

акцій або облігацій об’єднань чи товариств, уповноважених встановленим 

порядком на випуск білетів, акцій або облігацій та іншого дозволеного чи 

відсоткового папера або купона чи талона карається каторгою на строк не 

більше восьми років. Якщо підробка вчинена у спосіб, що не містить небезпеки 
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значного поширення, передбачено менш сурове покарання – утримання у 

виправному домі. 

У випадку перероблення монети, білета, папера, купона чи талона, 

передбачених у ст. 427 і ст. 428, внаслідок чого збільшувалась їх номінальна 

вартість, призначалось покарання як за підробку. 

Знаряддя і матеріали, що використовувалися для підроблення або 

перероблення монет, білетів, паперів, купонів, талонів і, відповідно, підроблені 

або перероблені предмети вилучалися. Крім покарання, винному за 

підроблення, перероблення або збут підроблених чи перероблених монет, 

білетів, паперів, купонів, талонів передбачалося грошове стягнення в розмірі 

суми, рівній номінальній вартості випущених в обіг предметів (ст. 436 

Уложення).  

У ст. 430 Кримінального уложення передбачено таке. Винний у введенні 

в обіг або при оплаті або в при передачі, прийнятті, зберіганні, ввезенні із-за 

кордону для подальшого вивезення або пред’явлення завідомо підроблених чи 

перероблених монет, білетів, паперів, купонів або талонів притягується до 

відповідальності як за підробку. Менш суворе покарання ніж за збут 

передбачено для особи, яка збула підроблену чи перероблену монету, білет, 

папір, купон або талон, які отримала як справжні, або від особи, якій вони були 

збуті як справжні. Таке покарання передбачало перебування у в’язниці не 

більше шести місяців. 

Окремою нормою визначалася відповідальність за незакінчений злочин 

(за приготування) та співучасть у цьому виді злочину (участь в об’єднанні, що 

утворилися для підробки, перероблення і збуту підроблених та перероблених 

предметів), за що каралися перебуванням у в’язниці не менше шести місяців. 

Дослідження норм Кримінального уложення дає підстави зробити 

висновок про те, що вони подібні до суспільно небезпечних діянь (введення в 

обіг або при оплаті, або передачі, прийнятті, зберіганні, перевезенні через 

кордон, або пред’явленні завідомо підроблених чи перероблених монет, білетів, 

паперу, купонів чи талонів), підходу щодо диференціації відповідальності за 
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державні й недержавні цінні папери, залежно від способу, що надавав 

можливість значного поширення, прирівнювання перероблення визначених 

предметів до підроблення. Це свідчить про їх наближеність до положень ст. 199 

КК 2001 р. та їхній тісний зв’язок і, безумовно, спорідненість у розвитку. 

Першим в історії національного державотворення прикладом боротьби з 

підробкою вітчизняних паперових грошових знаків є історія вилучення з обігу 

перших українських паперових грошей. Така ситуація сталася за гетьманату 

П. Скоропадського. У червні 1918 р. було ухвалено поданий законопроект, а 

24 червня 1918 р. П. Скоропадський затвердив ухвалену Радою Міністрів 

Постанову про асигнування в розпорядження міністра фінансів сто тисяч  

карбованців на боротьбу з підробленням грошових знаків і на витрати з 

удосконалення грошової системи. Для боротьби з цим злочином 10 серпня 

1918 р. гетьманом було також затверджено Закон про тимчасовий порядок 

обслідування фальшивих монет та кредитних паперів [25, с. 158–159]. 

Законодавче формулювання складу підроблення грошових знаків у 

радянський період вперше було відображено у ст. 85 КК РСФСР 1922 р. 

(аналогічного змісту склад цього злочину містився у ст. 85 КК УРСР 1922 р.), 

що містилася у Главі про державні злочини, у розділі про злочини проти 

порядку управління. Передбачалася однакова відповідальність за підробку як 

поштових марок, так й інших знаків державної оплати, яка позначалась своєю 

суворістю – було передбачено покарання у виді розстрілу [86, с. 243].  

Склад злочину передбачає низку обов’язкових ознак: 

 мета збуту, тобто випуск підроблених грошей або цінних паперів в обіг 

безпосередньо або через іншу особу;  

 наявність попередньої змови декількох осіб і вчинення даного злочину 

у виді промислу. Збут переслідувався тільки за наявності промислу, без цієї 

ознаки збут відповідних предметів кваліфікувався як шахрайство [56, с. 149]. 

У подальшому ст. 85 КК РСФСР 1922 р. неодноразово уточнювалась: у 1923 р. 

стосовно посилення покарання, а саме: збільшення мінімального покарання до 

трьох років; у 1924 р. було уточнено перелік предметів підроблення відповідної 
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норми: металевої монети, державних казначейських білетів, державних бон, 

банківських білетів Державного банку, державних цінних паперів, марок, інших 

знаків державної оплати. 

У 1927 р. ЦВК СРСР було прийнято всесоюзний закон «Положення про 

злочини державні», включення складу фальшивомонетництва до законодавчого 

акта, що містив контрреволюційні злочини, обумовлені особливо підвищеною 

небезпекою підробки грошових знаків. Відповідно до ст. 56-22 КК 1927 р. 

УРСР передбачалося відповідальність за підроблення або збут у вигляді 

промислу підробленої металевої монети, державних казначейських білетів, 

білетів Державного банку Союзу РСР, державних цінних паперів, а також за 

підробку або збут у вигляді промислу підробленої іноземної валюти. 

Для наявності «промислу» зовсім не вимагалось, щоб відповідна особа 

жила виключно за ті гроші, які вона придбала шляхом вчинення даного 

злочину; достатньо, якщо особа неодноразово отримувала гроші, отримані  при 

вчиненні одного й того ж злочину, хоча отримані гроші злочинним шляхом 

були додатковим, а не основним джерелом існування винної особи.  

Враховуючи те, що долари використовуються як знаряддя обміну для 

зовнішньої торгівлі, оскільки зовнішня торгівля монополізована, монопольним 

скуповувачем іноземної валюти є Держбанк, тому збут фальшивої іноземної 

валюти – замахом на фонд Держбанку, а відтак, – діяння, спрямоване не тільки 

проти приватних інтересів, а й проти Республіки в цілому, що в інтересах 

міжнародного торгового обігу потребує довіри до валюти, яка слугує 

еквівалентом товарообігу [185, с. 85]. 

У ст. 22 Положення визначалася відповідальність за підроблення або збут 

у вигляді промислу підроблених знаків поштової оплати, білетів залізничного й 

водного транспорту та інших проїзних документів на перевезення вантажу. 

Відповідна редакції ст. 22 Положення про злочини державні була 

включена без змін у ст. 56-22 КК УРСР і діяла без змін до прийняття закону 

«Про кримінальну відповідальність за державні злочини» 1958 р. Нова редакція 

цієї норми ліквідувала пробіли попереднього законодавства. По-перше, 
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«Підробка грошових знаків» була виокремлена у самостійний склад злочину та 

передбачала більш суворе покарання, ніж покарання за підробку грошових 

документів і підроблення знаків поштової оплати. Другий суттєвий недолік, 

який був виправлений, це – передбачення кримінальної відповідальності не 

лише за підроблення грошових знаків, а й за їх збут. Оскільки відповідно до КК 

СРСР збут підробок не підроблювачем, а іншими особами міг кваліфікуватися 

як співучасть у їх підробленні. По-третє, пряма вказівка на однакову караність 

за підроблення іноземної валюти, що було зумовлено ратифікацією Женевської 

конвенції 1929 р. про підроблення грошових знаків [188, с. 27].  

Прийнятий Закон про кримінальну відповідальність за державні злочини 

у 1958 р. передбачав склад підроблення грошей і збуту підроблених грошей у 

ст. 24. Відповідна норма була включена з усіма змінами і доповненнями у 

кримінальні кодекси союзних республік. 28 грудня 1960 р. було прийнято КК 

УРСР, у ст. 79 якого сформульовано склад досліджуваного злочину у такій 

редакції: «Виготовлення з метою збуту, а також збут підроблених державних 

казначейських білетів, білетів Державного банку СРСР, металевої монети, 

державних цінних паперів або іноземної валюти». 

На відміну від редакції норми, передбаченої ст. 22 Положення про 

злочини державні, у ст. 79 КК 1960 р. зазначалося про обов’язкову мету збуту, 

оскільки відсутність вказівки на відповідну ознаку суб’єктивної сторони при 

виготовленні підроблених знаків призводило до розширеного тлумачення 

відповідного складу злочину, і вже було передбачало відповідальність за 

виготовлення і збут підроблених грошей та цінних паперів за відсутності 

промислу. 

Відповідно до прийнятого Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про 

посилення боротьби з особливо небезпечними злочинами» від 5 травня 1961 р. 

ст. 79 КК УРСР доповнено новою кримінально-правовою нормою. Відповідні 

доповнення передбачали таку відповідальність за виготовлення та збут 

підроблених грошей у вигляді промислу, як вища міра покарання ‒ розстріл, з 

конфіскацією майна. До того ж до засуджених за ст. 79 КК УРСР осіб не  
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застосовувалося умовно-дострокове звільнення і заміна невідбутої частини 

більш м’яким покарання [96, с. 318]. 

Масове виготовлення радянських грошових знаків з метою підриву 

економічної міцності Радянської держави в цілому і кредитно-грошової 

системи зокрема, має кваліфікуватися як особливо небезпечний державний 

злочин ‒ шкідництво (ст. 61 УК УРСР 1060 р.).  

Вказівка на білети державної лотереї, які визнавалися предметом цього 

злочину, з’явилася у ст. 79 КК 1960 р. на підставі Закону від 21 вересня 2000 р. 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою 

запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності». 

Раніше у юридичній літературі зауважувалось, що підроблення білетів 

грошово-речових лотерей не посягає на радянську кредитну систему, тому що 

лотереї не є формою державного кредиту: не мають основної ознаки кредитних 

відносин ‒ обов’язку повного повернення засобів кожному власнику 

лотерейного білета. Вказувалось, що лотереї – це самостійна, особлива форма 

залучення заощаджень населення на потреби народного господарства [14, 

с. 44]. 

Аналіз генези радянського законодавства про відповідальність за 

фальшивомонетництво доводить: досвід та ґрунтовні розроблення Уложень 

(Соборного, Про покарання кримінальні та виправні, Кримінального) не були 

враховані у нормотворенні, що передбачало б встановлення відповідальності за 

фальшивомонетництво. Фактично, формулювання нормативних приписів 

розпочалося із чистого аркуша. Про цей політичний маневр свідчить 

першопочаткове визначення фальшивомонетництва як кваліфікаційного виду 

підроблення документів, відсутність прямої вказівки щодо відповідальності за 

збут підроблених грошей, диференціація відповідальності за національну і 

іноземну валюти. А також – надбання законодавчої регламентації стосовно 

відповідальності за фальшивомонетництво, про що свідчить Уложення про 

покарання кримінальні та виправні, Кримінальне уложення щодо чіткого 

переліку суспільно небезпечних діянь, який був досить розгорнутим і нагадував 
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редакцію ст. 199 КК 2001 р., диференціація відповідальності залежно від 

способу підроблення, від стадії злочину, розподіл відповідальності у разі 

підробки на державні і недержавні цінні папери, врахування обставин 

подальшого збуту за випадково одержані підробки. Фактично напрацювання 

законодавців, випробувані часом і практикою, було проігноровано.  

Як свідчать законодавчі джерела, історія акцизних марок України 

розпочинається з часів існування Української Народної Республіки (1917–1919 

рр.), а саме: з підготовки проекту на продаж тютюну, хоча він і не був 

прийнятий.  

Однак ще у дореволюційному кримінальному законодавстві підроблення і 

використання завідомо підроблених знаків, які засвідчували сплату урядових та 

громадських зборів, мита чи використання у натуральній формі земської 

повинності, визначалось як посягання на фіскальні інтереси держави. 

У літературі зазналось: якщо покупці тютюну або горілки взнають про те, що 

на ринку з’явились фальшиві акцизні бандеролі, які накладаються на вироби 

натомість справжніх, вони менш охоче придбаватимуть такі товари, внаслідок 

чого обіг тютюну і горілки зазнає коливань [9, с. 616]. 

У Розділі VII «О преступлениях и проступках против имущества и 

доходов казны» міститься відділ третій «О нарушеніи постановленій по 

питейному сбору и акцизу принадлежащими къ управленію симъ сборомъ и 

акцизом» чітко прописувалися зловживання владою службових осіб, якщо 

поліція проведе огляд будинку або будь-якого місця з метою викриття 

зловживання із питейного збору або акцизу без належних підстав або не маючи 

відповідно до закону належних прав. Цім особам давалося суворе зауваження, 

догана або вираховувалося від трьох до шести місяців служби. 

Якщо на чиновника, який відповідав за акцизний збір в губернії чи 

області, доносилися скарги у зв’язку з виконанням ним службових 

повноважень, приміром, він викривався у вимаганні лишнього акцизу або 

умисному затягуванні перевірки кількості напоїв, а також при приховуванні 
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акцизного збору, в зважуванні та вимірі напоїв чи в інших незаконних діяннях, 

що спричиняють шкоду казні (ст. 774 Уложення). 

У Полтавській, Чернігівській, Харківській, Київській, Волинській, 

Подольській, Мінській, Могилевській, Витебській, Віленській, Ковенській, 

Гроднеській, Херсонській, Екатеринославській, Таврійській, Естляндській, 

Ліфляндській, Курляндській, Бессарабській областях і в усьому Сибіру діяли 

окремі чітко визначені приписи, зазначені у другому відділені «О нарушеніи 

правил Питейного Уставав ї губерніяхъ и областях, состоящихъ на особыхъ по 

сему правахъ». 

Згідно зі ст. 774 Уложення винні за порушення правил, встановлених для 

надання відомостей про початок і закінчення виготовлення вина, як і 

виробництва горілки, про кількість виробленої та відвантаженої із заводу 

алкогольної продукції, як і пред’явлення ярликів завезеної продукції, а також 

порушення й інших менш важливих відомостей, що стосуються «питейного» 

збору або акцизу, підлягають грошовим стягненням, розмір яких визначається 

умовами, що змінюються кожні чотири роки. 

У ст. 775 глави сьомої «О нарушеніи уставовъ о выдълкъ и продажъ 

табаку» цього розділу зазначено про відповідальність: за підроблення 

встановлених для приготування табаку бандеролей та участь у такій підробці і 

використання завідомо підроблених бандеролей винні караються покаранням 

визначеним, як за підробку гербової печатки. А саме: позбавленням усіх прав 

статку і засланням на каторжні роботи на заводах на строк від чотирьох до 

шести років, той, хто не позбавлений тілесних покарань, також підлягає 

покаранню різками від тридцяти до сорока ударів з нанесенням клейма. До того 

ж, якщо відповідні особи займалися приготуванням або продажем табаку, 

знайденого на фабриках, у закладах, лавках, знаряддя і запасів для 

виготовлення табаку, вони підлягають конфіскації на користь казні.  

Марки бандеролей є сучасними акцизними марками. Тому в першій 

нормі, що регулює порушення уставів вироблення та продажу табаку, 
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наголошено на забороні підроблення, участі у такому підробленні та їх 

використанні. 

Також у ст. 776 Уложення визначено: той, хто буде викритий у продажу 

або поширенні приготовленого табаку без бандеролей (а отже, без акцизних 

марок) або у використанні одних і тих же бандеролей більше одного разу, а 

також тих, хто використовує спорожнілі ящики, на яких залишилися попередні 

бандеролі, та наповнить їх безакцизним табаком, або перепакує без накладення 

нових бандеролей чи замість іноземного табаку помістить російський, 

карається: за першого разу стягненню в сто рублів; вдруге вдвоє, а третій раз, 

крім покарання вдвоє, також підлягає конфіскації інструментів і посуду, що 

використовуються для вироблення та зберігання табаку, а також сам табак 

конфіскується; фабрика, заклади, лавка закриваються назавжди з забороною 

виготовлення табаку і торгівлі ним. 

У ст. 777 Уложення зазначено про відповідальність також і тих осіб, що 

купували у фабрикантів і продавців безакцизний товар (завідомо знаючи про 

це) для перепродажу. Якщо вони купували лише для власного вживання, вони 

не підлягали відповідальності. 

Був визначений припис і стосовно того, хто знімає з купленого табаку 

бандероль і клеїть вищий бандероль з наміром продати або передати його для 

продажу у такому вигляді. Така особа мала заплатити до казни тридцять рублів 

і додатково по рублю за кожен фунт табаку у нього знайденого. 

Перепродаж куплених бандеролей без табаку в стягненню вп’ятеро проти 

ціни перепроданих ним бандеролей (ст. 794 Уложення). Також каралося особа, 

якій було ввірено зберігання бандеролей у разі їх втрати. 

Фактично ступінь законодавчої регламентації відповідальності за 

незаконні дії з бандеролями табаку та її деталізація значно досконаліша від 

акцизу на «питейну продукцію». Оскільки саме положення щодо незаконних 

діянь із бандеролями табаку можна визнати прототипами правових норм 

сучасних правових норм щодо підроблення марок акцизного податку. І слід 

констатувати, що розвиток законодавчих приписів щодо бандеролей табаку мав 

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/


45 

 

стрімкий розвиток законодавчої деталізації, на відміну від «питейної 

продукції». 

Саме глава двадцята «О поддълкъ монеты, цънныхъ бумагъ и знаковъ» 

включала дві кримінально-правові норми, що стосувалися акцизних бандеролей 

і вчинення суспільно небезпечних дій із ними. У ст. 434 Уложення зазначалося: 

винний у підробленні або переробленні, що надає вищу вартість російського 

або іноземного гербового паперу, марки, бандеролі або іншого цінного знаку, 

призначеного для підтвердження сплати мита або збору, відповідних суспільно 

небезпечних діях карався поміщенням у виправному домі. 

Такому ж покаранню підлягав винний, що використовував підроблений 

або перероблений цінний знак під виглядом справжнього або в збуті. Якщо 

винний займався підробленням, переробленням або збутом підроблених чи 

перероблених цінних знаків у виді промислу, він мав перебувати у виправному 

домі не менше трьох років. 

Встановлювалась відповідальність за використання під виглядом 

справжніх або збут марок, бандеролей чи іншого цінного знаку, призначеного 

для підтвердження сплати мита або збору, на яких знищенні відмітки про 

погашення, що каралося строком у в’язниці. Такому ж покаранню підлягав 

винний у знищенні помітки на використаних гербових паперах, марках, 

бандеролях або на інших цінних знаках з метою збуту їх або випуску їх в обіг, 

якщо винний займався збутом або випуском їх в обіг у виді промислу. 

Акцизний збір на території сучасної України був затверджений Указом 

Президента від 12 липня 1995 р. «Про марки акцизного збору на алкогольні 

напої та тютюнові вироби» з метою запобігання ухиленню від сплати акцизного 

збору, встановленого на алкогольні напої і тютюнові вироби (марка як 

технічний засіб позначення оплати акцизу), а також запобігання обігу на 

споживчому ринку неякісних і підроблених товарів. 

Відповідно до Указу Президента було розроблено постанову Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про виробництво, зберігання, 

продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв і тютюнових 

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/


46 

 

виробів та порядок реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів», згідно з якою в обіг на території України вводилися 

акцизні марки. 

Кримінально-правова норма, передбачена у 153-1 КК 1960 р. «Незаконне 

виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і 

одержаних чи підроблених марок акцизного збору» з’явилася 12 липня 1996 р. 

Об’єктивна сторона злочину полягає у виготовленні, підроблені, використанні 

або збуті марок акцизного збору. Кваліфікуючими ознаками відповідного 

злочину визначені ч. 2 ст. 153-1 КК 1960 р. – повторність та вчинення групою 

осіб за попередньою змовою. 

Відповідальність за незаконне виготовлення, підробку, використання або 

збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок 

для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм було 

визначено в окремій статті – ст. 153-2 КК – та доповнено законом України від 

23 березня 2000 р. 

Голографічний захист документів і товарів, що має на меті підвищення 

рівня національної безпеки, запобігання розповсюдженню контрафактної 

продукції та підробленню документів, сприяння захисту українського ринку від 

неякісних товарів, запроваджувався на підставі Указу Президента України від 

15 листопада 2000 р. № 1239 «Про захист документів і товарів голографічними 

захисними елементами». 

Вочевидь, тому з прийняттям КК 2001 р. була сформована єдина 

кримінально-правова норма, передбачена ст. 216 у такій редакції: незаконне 

виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, 

одержаних чи підроблених марок акцизного збору або контрольних марок для 

маркування упаковок, примірників аудіовізуальних творів та фонограм чи 

голографічних захисних елементів. Ці суспільно небезпечні діяння каралися 

штрафом від ста до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до чотирьох років. За наявності кваліфікуючих 

ознак, за вчинення дій повторно або за попередньою змовою групою осіб 
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визначався штраф від трьохсот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією 

товарів, промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними 

елементами. 

Марками акцизного збору визнавалися спеціальні знаки, якими 

маркували алкогольні напої та тютюнові вироби, наявність яких на цих товарах 

підтверджує сплату акцизного збору, легальність їх ввезення та реалізації на 

території України. 

Банкнотно-монетним двором Національний банк України виготовляє три 

види марок акцизного збору: 1) марки акцизного збору для маркування 

алкогольних напоїв; 2) марки акцизного збору для маркування тютюнових 

виробів; 3) спеціальні марки акцизного збору для маркування конфіскованих 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які відрізняються від звичайних 

кольором і написом «Конфіскат» [113, с. 482]. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. У результаті дослідженні стану наукової розробки проблем 

кримінальної відповідальності за виготовлення, збут та інші незаконні дії, 

пов’язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів 

державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних 

елементів можна визначити такі етапи періодизації досліджень, присвячених 

кримінальній відповідальності за злочин, передбачений ст. 199 КК України: 

основоположний період (дослідження В. Сокольського); праці відповідно до 

кримінального законодавства радянського періоду (Ю.В. Солопанов, 

Н.С. Пономарьов, Є.І. Казаков, В.М. Верещак); період новітніх досліджень 

(після набрання чинності КК України в 2001 р.) охоплює дослідження 

Н.О. Гуторової, О.О. Дудорова, І.В. Сингаївської, С.І. Марка, О.Б. Сахарової, 

О.О. Кашкарова, які дійшли висновку про необхідність детального дослідження 

злочину, передбаченого ст. 199 КК України у чинній редакції ст. 199 КК, з 
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урахуванням змін та використанням наявних напрацювань судово-слідчої 

практики і положень доктрини кримінального права. 

2. Аналіз генези радянського законодавства про відповідальність за 

фальшивомонетництва доводить, що досвід та ґрунтовні розроблення Уложень 

(Соборного, Про покарання кримінальні та виправні, Кримінального) не були 

враховані у нормотворенні. Фактично формулювання нормативних приписів 

розпочалося з чистого аркуша. Про цей політичний маневр свідчить 

першопочаткове визначення підроблення грошових знаків як кваліфікаційний 

вид підроблення документів, відсутність прямої вказівки щодо відповідальності 

за збут підроблених грошей, диференціація відповідальності за національну і 

іноземну валюту. До того ж ті надбання законодавчої регламентації, що 

стосувалися відповідальності за підроблення грошових знаків, які визначені 

Уложенням про покарання кримінальні та виправні, Кримінальним уложенням 

стосовно чіткого переліку суспільно небезпечних діянь, який був досить 

детальним і нагадує редакцію ст. 199 КК 2001 р., диференціація 

відповідальності залежно від способу підроблення, від стадії злочину, розподіл 

відповідальності у разі підробки на державні й недержавні цінні папери, 

врахування обставин подальшого збуту за випадково одержані підробки не 

враховано. Фактично напрацювання законодавців, випробувані часом і 

практикою, було проігноровано.  

3. Історія розвитку законодавства про відповідальність за підроблені 

марки акцизного податку свідчить, що ступінь законодавчої регламентації 

відповідальності за незаконні дії з бандеролями табаку та її деталізація значно 

досконаліші від законодавства щодо акцизу на «питейну продукцію». Оскільки, 

власне, положення стосовно незаконних діянь із бандеролями табаку можна 

визнати прототипами сучасних правових норм щодо підроблення марок 

акцизного податку.   

4. Уперше відповідальність за підроблення монет було передбачено 

Литовським Статутом у 1566 р. Що ж стосується норм, які встановлювали 
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відповідальність за бандеролі табаку, то їх поява пов’язується з Уложення про 

покарання кримінальні та виправні 1845 р. 

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/


50 

 

РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПРИДБАННЯ, 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПЕРЕСИЛАННЯ, ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ З МЕТОЮ 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ, ЗБУТУ АБО ЗБУТ 

ПІДРОБЛЕНИХ ГРОШЕЙ, ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, БІЛЕТІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ЛОТЕРЕЇ, МАРОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ЧИ 

ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
 

2.1 Об’єкт злочину, передбачений ст. 199 КК України 

 

Встановлення об’єкта злочину надає можливість визначити соціальну й 

юридичну сутність злочину, сприяє деталізації суспільно небезпечних 

наслідків, допомагає правильно вирішити питання про межі дії кримінально-

правової норми, про кримінально-правову кваліфікацію та відмежування від 

суміжних злочинів. 

Порушення встановленого у суспільстві порядку взаємодії між людьми 

призводить до дезорганізації суспільного життя, порушує одну з важливих умов 

існування суспільства і саме тому становить суспільну небезпечність. Найбільш 

важливі відносини охороняються від посягань нормами кримінального права і 

найбільш суттєві порушення суспільних відносин визнаються злочинами.  

У загальній теорії права те, на що впливають суб’єкти суспільних 

відносин, прийнято називати об’єктом, що повною мірою відповідає 

філософським протиставленням суб’єкта та об’єкта.  

У кримінально-правовій науці існують дві діаметрально протилежні 

концепції визначення об’єкта злочину, а саме: концепція, згідно з якою 

об’єктом злочину є сукупність суспільних відносин, і концепція, яка заперечує 

першу і полягає в тому, що суспільні відносини за своєю суттю не можуть 

виступати як реальні об’єкти конкретних злочинів. Єдність другої категорії 

досить умовна, оскільки полягає у протиставленні першій концепції, тому що 

охоплює різнорідні позиції та погляди. Об’єктом визнаються і суспільні 

інтереси (Б.С. Нікіфоров), охоронювані кримінальним правом блага 

(С.Б. Гавриш), цінності (Є.В. Фесенко), об’єкт – це люди (Г.П. Новосьолов), 

соціальна оболонка, тобто сукупність суспільних відносин, яка формується як 

єдність і взаємодія особи та середовища (В.М. Трубніков), конкретні сфери 
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життєдіяльності людей, поставлені під охорону кримінального закону 

(В.П. Ємельянов). Як аргумент викладеного варто зазначити, що суспільні 

відносини не є універсальною категорією, яка містить усі елементи об’єкта 

злочину, оскільки цим поняттям не охоплюються особисті блага людини – 

життя та здоров’я. Також доцільно вказати, що концепції об’єкта злочину як 

суспільних відносин не зовсім відповідають сучасним поглядам щодо оцінки 

соціальних цінностей, які бере під захист кримінальний закон. Суттєвим її 

недоліком є певне перебільшення значення категорії «публічного» у сфері 

соціального життя, у зв’язку з чим людина, її потреби, інтереси, права 

відсунулися на другий план [190, с. 72–73]. 

У зазначених теоріях визначення об’єкта злочину має переваги і 

недоліки, спірні положення, що викликають дискусії і появу опонентів, однак 

всі дослідники погоджуються з положеннями, що можна визначити аксіомами: 

1) об’єкт злочину має найвищу цінність; 

2) об’єкт злочину – це те, що знаходиться під охороною кримінального 

закону; 

3) об’єкт злочину ‒ це те, щодо чого здійснюється злочинна поведінка, 

вчинюється діяння (дія чи бездіяльність); 

4) об’єкт злочину ‒ це те, чому злочин заподіює суттєву шкоду [80, 

с. 289] або виникає загроза її заподіяння.  

Колектив авторів навчального посібника «Актуальні проблеми 

кримінального права», досліджуючи проблеми розуміння сутності об’єкта 

злочину, дійшов висновку про те, що немає ні етимологічних, ні теоретичних, 

ні соціально-практичних підстав підміняти суспільні відносини як об’єкт 

злочину. Продуктивніше буде зосередити зусилля науковців і практиків на 

вдосконаленні правового регулювання особистісних і публічних складових 

суспільних відносин та розв’язанні відповідним чином проблем протидії 

порушенням прав індивіда найбільшої цінності суспільних відносин. Реально 

захистити особистість можливо лише в межах суспільних відносин, гармонійно 

врегульованих законом. Відповідно, суспільні відносини є не лише об’єктом 
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злочинного посягання, а й об’єктом вдосконалення правового регулювання з 

метою підвищення рівня ефективності захисту індивіда [133, с. 59–60].  

Підтримуючи в дослідженні теорію суспільних відносин, вбачається за 

необхідне з’ясувати сутність об’єкта злочину та «механізм» злочинного 

посягання на нього через визначення структури (складу) суспільних відносин і 

взаємодію, систему зв’язків між різними елементами його складових частин. 

Указуючи на той чи інший об’єкт злочину як на суспільні відносини, 

одночасно вказуємо на його предмет (соціальну цінність) як на його невід’ємну 

складову, що йому внутрішньо притаманна. Обмежуючись вказівкою на самі 

цінності, не можна визнати вчиненим злочин, оскільки не конкретизовано, який 

порядок суспільної взаємодії порушений унаслідок діяння винної особи. 

Суспільні відносини ‒ категорія соціальна, піддається постійним змінам, 

адекватним сучасному стану життя в суспільстві. Тому перелік і зміст об’єктів 

злочинів змінюється зі змінами в економічній, суспільно-політичній, соціально-

культурній обстановці. 

Структурними елементами об’єкта злочину є: 1) суб’єкти (носії) 

відносин; 2) предмет, з приводу якого існують відносини; 3) соціальний зв’язок 

(суспільно значуща діяльність) як зміст відносин [79, с. 90]. 

Суб’єктами суспільних відносин, що виникають у сфері регулювання 

грошового обігу, обігу державних цінних паперів, порядку виготовлення, 

зберігання, продажу марок акцизного податку та голографічних захисних 

елементів є, з одного боку, держава, за винятком сфери проведення державних 

лотерей, а з другого – фізичні та юридичні особи, які виступають як друга 

сторона в суспільних відносинах. 

Держава як суб’єкт: при емісії національної валюти, при дотриманні 

порядку використання готівкової іноземної валюти на території України, 

визнається емітентом державних цінних паперів; при виготовлені, зберіганні, 

продажу марок акцизного податку. 

Друга сторона − учасники грошового обігу, учасники фондового ринку, 

суб’єкти господарювання, які згідно із законодавством є платниками акцизного 
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податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів (покупці марок акцизного 

податку). Особливість цих суспільних відносин полягає в тому, що однією зі 

сторін обов’язково виступає держава в особі уповноважених органів. Але 

винятком є суб’єкти суспільних відносин лотерейної сфери. Оскільки, з одного 

боку, це відносини між оператором державних лотерей, яким може бути 

юридична особа ‒ суб’єкт господарювання, який отримав право на проведення 

державних лотерей згідно із встановленим порядком [141]. З другого боку, це 

відносини між гравцем (фізичною особою, яка досягла 18 років), який за 

власним бажанням бере участь в розігруванні призів. 

Предметом суспільних відносин, що виникають у сфері регулювання 

грошового обігу, обігу державних цінних паперів, в лотерейній сфері, щодо 

порядку виготовлення, зберігання, продажу марок акцизного податку та 

голографічних захисних елементів, є справжня національна валюта, іноземна 

валюта, державні цінні папери (державні облігації України, казначейські 

зобов’язання України, приватизаційні папери), білети державної лотереї, марки 

акцизного податку та їх голографічні захисні елементи. 

Щодо відмінностей предмета суспільних відносин і предмета 

аналізованого злочину слід вказати таке. Предметом злочину, передбаченого 

ст. 199 КК України є підроблена національна валюта, підроблена іноземна 

валюта, підроблені державні цінні папери, підроблені білети державної лотереї, 

підроблені марки акцизного податку та підроблені голографічні захисні 

елементи, а також у разі незаконно виготовлених і незаконно одержаних марок 

акцизного податку та голографічних захисних елементів предметом злочину 

виступають справжні марки акцизного податку та голографічні захисні 

елементи. У разі незаконно виготовлених і незаконно одержаних марок 

акцизного податку та голографічних захисних елементів предмет суспільних 

відносин і предмет злочину збігаються. 

Соціальний зв’язок ‒ це взаємодія, взаємозв’язок суб’єктів відносин. 

Соціальний зв’язок розривається під впливом втручання суспільно небезпечних 

діянь у готівковий грошовий обіг, обіг державної цінних паперів, білетів 
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державних лотерей, у порядок, передбачений для марок акцизного податку та 

голографічних захисних елементів введенням підроблених екземплярів. Також 

слід зазначити і про марки акцизного податку та голографічні захисні елементи, 

які отримані з порушенням існуючого порядку. 

У теорії кримінального права стосовно виготовлення та інших 

незаконних дій із підробленою валютою, державними цінними паперами, 

білетами державної лотереї існує дві позиції стосовно предмета злочинного 

впливу. С.І. Марко обґрунтовує, що в суспільних відносинах у сфері обігу 

грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї соціальний 

зв’язок є предметом злочинного впливу, тобто тим елементом відносин, який 

підлягає безпосередньому впливу суспільно небезпечного діяння і через який 

заподіюється шкода суспільним відносинам. Обов’язку чи правам шкода не 

може бути заподіяна, оскільки вона заподіюється суспільним відносинам 

загалом. Вплив злочину, передбаченого ст. 199 КК України, на його думку, 

полягає в тому, що соціальний зв’язок розривається – не виконуються 

обов’язки або порушуються права. Внаслідок порушення соціального зв’язку 

відбувається й вплив на предмет відносин, а саме: не дотримується 

встановлений порядок обігу грошей, державних цінних паперів, білетів 

державної лотереї [95, с. 69]. 

Г.В. Корнєєва зазначає, що при впливі на предмет (об’єкт), з приводу 

якого існують суспільні відносини, кримінально-правове значення набуває 

предмет злочину. Способи впливу на предмет злочину можуть бути різними, 

так зміна вигляду та змісту предмета відбуваються при вчиненні службового 

підроблення, виготовлення та збуту підроблених грошей і цінних паперів, до 

способів впливу на предмет суспільних відносин слід відносити його 

виготовлення [58, с. 47]. 

При досліджені цього питання можна дійти висновку, що під час 

виготовлення шляхом повного підроблення чи часткового видозмінення 

відбувається зміна предметного зображення грошей, державних цінних паперів 

чи білетів державної лотереї, марок акцизного податку неналежним суб’єктом 
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виготовлення, усупереч встановленому порядку, для збільшення кількості 

предметів, які підлягають обліку, а отже, здійснюють вплив на предмет 

суспільних відносин. Впливаючи хоча б на один елемент суспільних відносин, 

злочин руйнує всі суспільні відносини. 

Шкода суспільним відносинам у сфері обігу грошей, державних цінних 

паперів чи білетів державної лотереї заподіюється лише під час збуту 

зазначених предметів, тобто тоді, коли ці предмети виходять з володіння 

конкретної особи, вводяться в обіг. 

Оскільки при вчиненні злочину у формі незаконного виготовлення та 

одержання предметом злочину і предметом суспільних відносин є справжні 

марки акцизного збору, тобто марки, які за своїми характеристиками 

відповідають встановленим зразкам. Відповідно, предметом злочинного впливу 

визначається соціальний зв’язок суб’єктів суспільних відносин, який 

спрямований на забезпечення встановленого порядку виготовлення, зберігання, 

придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну і збуту марок 

акцизного податку та їх голографічних захисних елементів у випадку їх 

незаконного виготовлення та одержання. Встановлений порядок виготовлення 

нехтується, порушується дозвільний процес для виготовлення марок акцизного 

податку, стосовно незаконного одержання марок акцизного податку винна 

особа намагається уникнути матеріальних виплат через визначену суму податку 

для отримання марок акцизу, а відтак, уникає встановлених зобов’язань. 

Механізм заподіяння шкоди об’єкту полягає в тому, що, розриваючи 

соціальний зв’язок, винний порушує всю структуру суспільних відносин, що 

охороняються законом про кримінальну відповідальність. 

Акцизний податок має вагоме значення не тільки для формування 

дохідної частини бюджету, а й регулювання соціально-економічних процесів. 

Справляння акцизного податку передбачає вирішення фінансових проблем 

держави за рахунок забезпечених верств населення та пом’якшує регресивність 

податків на споживання в цілому. Виконуючи регулюючу функцію, спеціальні 

акцизи впливають на обсяги виробництва і споживання підакцизних товарів, 
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структуру виробництва й стимулювання зростання його ефективності, 

підвищення якості продукції, а також сприяють виконанню державних програм 

охорони здоров’я, захисту навколишнього середовища [57, с. 211]. 

Акцизи збільшують ціну товарів і можуть викликати зменшення обсягів 

їх реалізації. Особи, які займаються виробництвом або продажем підакцизних 

товарів, прагнуть уникнути сплати цього податку. Отож це призводить до 

реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів без сплати акцизного 

податку на ці товари і в результаті ненадходження у бюджет належних 

грошових коштів. Продаж марок акцизного збору є однією з форм стягнення 

акцизів. Виробники, імпортери та замовники підакцизних товарів, придбаваючи 

у встановленому порядку марки акцизного збору, подають органам державної 

податкової служби платіжні документи з відміткою банківських установ, що 

підтверджують внесення плати за акцизні марки. Отже, суспільна небезпечність 

при підробленні марок акцизного податку полягає у заподіянні державі 

майнової шкоди, пов’язаної з ухиленням від сплати акцизного збору, сприянні 

поширенню підроблених товарів і документів, посяганні на права та законні 

інтереси споживачів [37, с. 238–239].  

Класифікацію об’єктів прийнято проводити за двома підставами: за 

ступенем узагальнення охоронюваних законом відносин та за значенням 

об’єкта для кваліфікації конкретного злочину. «За вертикаллю» об’єкти 

поділяються на загальний, родовий, видовий та безпосередній (вперше така 

класифікація була запропонована в 1938 р. В.Д. Меньшагиним, а згодом 

доопрацьована Є.О. Фроловим) [176, с. 100]. 

Загальним об’єктом є сукупність усіх охоронюваних кримінальним 

законодавством суспільних відносин. Значення загального об’єкта полягає в 

тому, що дає змогу встановити, які відносини у суспільстві охороняються 

методом кримінального права та посягання, за які передбачено кримінальну 

відповідальність, тим самим окреслює сферу дії кримінального закону. 

Загальний об’єкт в узагальненому вигляді передбачений у ст. 1 КК України, а в 

цілому загальний об’єкт злочину визначають як об’єкт усіх і кожного злочину.  
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Родовий об’єкт  це об’єкт групи однорідних злочинів, він є частиною 

загального об’єкта. Уявлення про родовий об’єкт надає рубрикація Особливої 

частини КК за розділами, оскільки саме родовий об’єкт злочину взятий за 

основу кодифікації і класифікації норм Особливої частини КК України [88, 

с. 187].  

Стосовно визначення родового об’єкта злочину у сфері господарської 

діяльності існує плюралізм думок: суспільні відносини, які забезпечують 

нормальне функціонування системи господарювання в цілому (В.Я. Тацій, 

О.О. Чаричанський); інші автори визнають об’єктом злочинів у сфері 

господарської діяльності (ст. 216) суспільні відносини, що складаються з 

приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів, робіт і послуг 

(В.В. Сташис, В.І. Борисов, Л.В. Дорош та О.І. Перепелиця), що знаходять 

підтримку у подальших дослідженнях [44, с. 265–266]; охоронювані 

кримінальним законом суспільні відносини, які забезпечують організацію та 

здійснення господарської діяльності (І.В. Сингаївська); родовим об’єктом 

злочину, відповідальність за вчинення якого передбачено у ст. 199 КК України, 

визначають господарські відносини, що виникають у процесі організації та 

здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також 

між цими суб’єктами й іншими учасниками відносин у сфері господарювання 

[95, с. 11]. Отже, загальним для всіх наведених визначень родового об’єкта 

аналізованого злочину є суспільні відносини, пов’язані з нормальним 

функціонуванням господарської діяльності.  

Відповідно до запропонованої класифікації видового об’єкта злочинів у 

сфері господарської діяльності О.О. Дудоров видовим об’єктом злочину, 

передбаченого ст. 199 КК України, визначав суспільні відносини, що 

складаються стосовно порядку обігу грошей, цінних паперів, інших документів. 

Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно 

виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи 

контрольних марок у класифікації, залежно від видового об’єкта, визначено як 

злочини  проти системи оподаткування [37, с. 21].  
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Із врахуванням внесених змін до редакції ст. 199 КК України у 2012 р., у 

зв’язку з чим незаконні дії з марками віднесено до попередньо зазначеної 

норми, зазнала змін класифікація злочинів у сфері господарської діяльності. 

Так, залежно від видового об’єкта злочини, передбачені ст. 199 та ст. 216 КК 

України віднесені до злочинів проти системи грошового обігу, фондового 

ринку і порядку обігу деяких документів [78, с. 277]. Видовим об’єктом 

аналізованого злочину визначаються суспільні відносини, що забезпечують 

регулювання грошового обігу, фондового ринку й обігу документів, пов’язаних 

із господарською діяльністю (марки акцизного податку, контрольні марки, 

документами на переказ тощо). 

У теорії кримінального права існує низка визначень безпосереднього 

об’єкта аналізованого злочину, особливо варто звернути увагу на визначення 

зазначених у дисертаційних дослідженнях, присвячених цій темі. 

Основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 199 КК 

України, є суспільні відносини у сфері обігу грошей, державних цінних паперів 

чи білетів державної лотереї, забезпечення монополії держави на їх випуск, 

авторитет держави в цілому як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках [95, 

с. 66]. У наведеному визначенні головний акцент робиться на кримінально-

правову охорону обігу зазначених предметів, другорядною визначено 

кримінально-правову охорону «випуск». Однак у цьому визначенні об’єкта 

злочину, передбаченого ст. 199 Україна, вказано на обіг грошей, що вимагає 

уточнення. Обіг грошей за характером руху грошових коштів включає фінанси, 

кредит і грошовий оборот [120, с. 385]. Під грошовим обігом розуміють рух 

грошової маси в готівковій і безготівковій формах, що обслуговує кругообіг 

товарів, а також нетоварні платежі та розрахунки [93, с. 453–454]. Це 

підтверджує необхідність конкретизації «обігу грошей», оскільки аналізованою 

кримінально-правовою нормою охороняються не всі суспільні відносини, що 

складаються у сфері обігу грошей, а тільки готівковий грошовий обіг. Останні 

визначають як рух грошових коштів, що вчиняється безпосередньо між 

учасниками грошових операцій [6, с. 29]. Основним безпосереднім об’єктом 
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виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в 

Україну з метою збуту та збуту підробленої національної або іноземної валюти, 

державних цінних паперів і білетів державної лотереї є суспільні відносини, що 

забезпечують регулювання готівкового грошового обігу в державі, обіг 

державних цінних паперів і білетів державної лотереї [159, с. 56]. У визначенні 

І.В. Сингаївської заслуговує увагу уточнення саме готівкового виду грошового 

обігу. 

Висловлена і позиція, згідно з якою об’єктом злочину, передбаченого 

ст. 199 КК України, є поліоб’єктний делікт, оскільки винна особа, залежно від 

предмета злочину, передбаченого ст. 199 КК України, посягає на різні суспільні 

відносини. Безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 199 КК України, 

можна вважати конкретні суспільні відносини, які складаються у сфері 

монополії держави на: випуск і обіг національної валюти; випуск та обіг 

іноземної валюти (захист монополії іншої держави на підставі міжнародно-

правових угод); випуск та обіг державних цінних паперів; випуск та обіг білетів 

державної лотереї [54, с. 80]. Відповідне визначення було наведено до внесення 

останніх змін у редакцію ст. 199 КК України і, на думку дисертанта, потребує 

суттєвого доопрацювання. У ст. 34 «Емісія» Закону України «Про 

Національний банк України» визначено виключне право введення в обіг 

(емісія) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та вилучення з обігу 

[146]. Зазначене законодавче закріплення повинно бути відображено і у 

визначенні об’єкта злочину. 

Автор дослідження, присвяченого підробленим цінним паперам, об’єктом 

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в 

Україну або збуту підроблених державних цінних паперів (ст. 199 КК України) 

визначає суспільні відносини щодо забезпечення порядку випуску й обігу 

державних цінних паперів, які забезпечують безпеку держави у фінансовій 

сфері [156, с. 30]. Потребує дослідження визначення «суспільні відносини щодо 

забезпечення порядку випуску цінних паперів». Випуск цінних паперів ‒ це 

сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї 
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номінальної вартості, які мають однакову форму випуску й міжнародний 

ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно 

від часу придбання і способу їх емісії. По суті, це – один тираж певного виду 

цінних паперів. Згідно із Законом України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» під емісією розуміють сукупність дій емітента, що виконуються у 

встановленій законодавством послідовності та спрямовані на розміщення 

емісійних цінних паперів серед їх перших власників. Слід вказати, що 

відбувається посягання на суспільні відносини, які забезпечують регулювання 

емісії та обігу державних цінних паперів. 

Також визначають основним безпосереднім об’єктом злочину, 

передбаченого ст. 199 КК України, в частині, що стосується сфери державних 

цінних паперів, − унормовані правом суспільні відносини, які забезпечують 

нормальні законні умови проведення однієї з частин бюджетного процесу через 

емісію та розміщення державних цінних паперів, спрямоване на фінансування 

державного бюджету, а також унормовані правом суспільні відносини, які 

забезпечують законні умови отримання інвесторами в цінні папери доходу 

внаслідок погашення державних цінних паперів, а додатковим безпосереднім 

об’єктом є відносини в сфері забезпечення права власності на державні цінні 

папери [20, с. 61]. У науковій статті О.В. Вітко детально розкривається 

основний безпосередній об’єкт щодо незаконних дій, передбачених ст. 199 

стосовно аспекту підроблених державних цінних паперів, однак наведене 

визначення громіздке і сама суть (на що вчинене посягання) втрачається. 

Ключовим у відповідному визначенні є «емісія та розміщення державних 

цінних паперів», у зв’язку з якою виникають права в інвесторів та досягається 

отримання надходжень від емісії до державного бюджету. Однак автор 

обмежив поставлені під захист суспільні відносини поняттям «розміщення» 

цінних паперів, не врахувавши низку особливостей. У п. 18 ст. 1 «Про цінні 

папери та фондовий ринок» розміщення цінних паперів  відчуження цінних 

паперів у визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб; розміщення 

емісійних цінних паперів здійснюється серед їх перших власників. Вчинення 
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правочинів, пов’язаних із переходом прав на цінні папери та прав за цінними 

паперами, крім виключення, зазначеного у законодавстві, визначаються обігом 

цінних паперів. Отже, саме на суспільні відносини, пов’язані з обігом цінних 

паперів, вчиняються більшість посягань, а ніж на відчуження емісійних цінних 

паперів, одразу після емісії серед їх перших власників. 

Законом України «Про державні лотереї в Україні» врегульовано 

відносини, які складаються під час проведення лотерей. Проведення державних 

лотерей вважається господарською діяльністю оператора державних лотерей, 

яка включає прийняття ставок у державну лотерею, проведення розіграшів 

призового (виграшно) фонду державної лотереї, виплати призів та інших 

операцій, що прямо або опосередковано забезпечують проведення лотереї. 

Тобто виготовлення, збут та інші дії, пов’язані зі збутом підроблених лотерей, 

впливають саме на випуск та й у цілому на проведення державних лотерей. 

З урахуванням призначення марок акцизного податку останні незаконно 

виготовляються, одержуються, підроблюються або збуваються для 

приховування ухилення від сплати акцизного збору та їх використання. Це 

свідчить про те, що особа без сплати акцизного збору здійснює оборот 

відповідних виробів, тобто ухиляється від оподаткування [30, с. 161]. 

При вчиненні незаконних діянь із марками акцизного податку та 

голографічними захисними елементами безпосереднім об’єктом визначається 

система оподаткування в частині адміністрування акцизного податку на 

алкогольні напої та тютюнові вироби [77, с. 525]. Під системою оподаткування 

розуміється сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів 

та державних цільових фондів, що проводять стягнення у встановленому 

законами України порядку. Сумнівним, на думку дисертанта, є висловлювання, 

у яких відбувається посягання злочину на сукупність податків. При цьому слід 

вказати на суспільні відносини, які забезпечують регулювання встановленого 

порядку стягнення акцизного податку.  

Доцільно звернути увагу на визначення, відповідно до якого незаконне 

виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, 

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/


62 

 

одержаних чи підроблених марок акцизного збору посягає на систему 

оподаткування в частині встановленого законодавством порядку сплати 

акцизного податку на алкогольні напої і тютюнові вироби. Наведене положення 

ґрунтується на законодавчому визначенні марки акцизного податку та 

призначенні цього документа як складової частини механізму справляння 

відповідного непрямого податку. Марки акцизного податку, не перебуваючи у 

вільному цивільно-правовому обороті і не надаючи особі права на реалізацію 

підакцизних товарів, лише певним чином регулюють порядок реалізації 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а саме: засвідчують, що акцизний збір 

сплачено [39, с. 103].  

Отже, основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 199 

КК України, варто визначити суспільні відносини, що складаються у сфері 

емісії національної валюти і готівкового грошового обігу, емісії та обігу 

державних цінних паперів, випуску і проведення державних лотерей, і 

суспільні відносини, що забезпечують регулювання встановленого порядку 

стягнення акцизного податку.  

Особливість останнього аспекту полягає в тому, що плата за марки 

акцизного податку зараховується до державного бюджету і, відповідно, до 

бюджетного законодавства, використовується виключно для фінансування 

витрат, пов’язаних із їх виробництвом, зберіганням та реалізацією. Тому 

суспільна небезпечність незаконного придбання марок акцизного податку 

передусім призводить до зменшення надходжень до державного бюджету. 

Відносини власності є додатковим факультативним безпосереднім 

об’єктом «фальшивомонетництва», оскільки лише при введенні в обіг підробок 

під виглядом справжніх завдається шкода, водночас при скоєннівчиненні інших 

альтернативних дій, передбачених ст. 199 КК України, створюється лише 

загроза заподіяння такої шкоди [159, с. 7].  

Не можна погодитися з позицією В.В. Зайди, на думку якого, для 

кримінально-правової характеристики незаконного виготовлення, підроблення, 

використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених 
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марок акцизного збору чи контрольних марок має значення тільки класифікація 

об’єктів за вертикаллю [44, с. 264]. 

У юридичній літературі додатковим безпосереднім об’єктом незаконних 

дій із марками акцизного податку та голографічних захисних елементів вчені 

визначають законні інтереси споживачів [77, с. 525]. Більш доречною і 

законодавчо врегульованою є категорія «права споживачів», визначена 

законодавством. Тому в цьому випадку слід вказати на суспільні відносини, що 

складаються у сфері захисту прав споживачів. Супутньою метою 

запровадження маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів як 

найбільш споживчої підакцизної продукції було запобігання обігу на 

споживчому ринку неякісних та підроблених товарів, наявність в обігу яких 

порушує права споживачів. Тому додатковим факультативним об’єктом 

незаконних діянь щодо незаконно виготовлених, одержаних, підроблених 

марок акцизного податку та голографічних захисних елементів є суспільні 

відносини, що складаються у сфері захисту прав споживачів. Суспільні 

відносини, які складаються у сфері захисту прав споживачів, це – відносини 

між продавцем (суб’єктом господарювання, який згідно з договором реалізує 

товари або пропонує їх до реалізації) і споживачем (фізичною особою, яка 

придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити 

продукцію для особистих потреб). 

Із судової практики: гр. М в період часу з березня 2014 р. по червень 

2014 р., діючи з корисливих мотивів із метою збагачення, маючи умисел на 

незаконне придбання, зберігання, перевезення підроблених марок акцизного 

збору, а також на незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом 

відкриття підпільного цеху та з використанням обладнання, що забезпечує 

масове виробництво таких товарів, купував спирт і підроблені марки акцизного 

збору. В подальшому гр. М незаконно придбану спиртову суміш розливав у 

скляні пляшки з етикетками різних виробників алкогольної продукції, 

горловини яких закорковував та наклеював на них підроблені марки акцизного 

збору з метою подальшого збуту та одержання прибутку [68, с. 258]. Відповідна 
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справа є фактом порушення прав споживачів, відповідні дії отримали таку 

кримінально-правову оцінку: ч. 1 ст.199 та ч. 2 ст. 204 КК України.  

Щодо редакції ст. 216 КК України Н.О. Гуторова висловлювала думку, 

згідно з якою при незаконному виготовленні, підробленні, використанні та 

збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного 

збору і контрольних марок в одному складі злочину передбачаються 

альтернативні посягання на два види суспільних відносин, які кардинально 

різняться. Існування незаконно виготовлених, підроблених чи незаконно 

одержаних марок акцизного збору порушують нормальне існування відносин з 

оплати акцизного збору (що входить до складу податкових відносин), а 

контрольних марок − відносин інтелектуальної власності. Відповідно, таке 

положення суперечило як теоретичним принципам побудови Особливої 

частини КК України, так і потребам правозастосовної практики. Тому було 

висловлено пропозицію про розмежування діянь стосовно марок акцизного 

збору і контрольних марок в окремий склад злочинів [31, с.167]. 

Зважаючи на зміни, слід зазначити, що виготовлення, зберігання, 

придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або 

збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної 

лотереї є злочином, який заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння 

істотної шкоди кільком групам суспільних відносин. Аналізуючи суспільну 

небезпечність цього злочину, слід зазначити, що не всі вказані групи 

суспільних відносин рівноцінні за своїм значенням для суспільства, а шкода, 

яка наноситься їм, враховуючи безперешкодне функціонування і подальший їх 

розвиток, також далеко не однакова [95, с. 65–66]. Марки акцизного податку, 

хоч і віднесено до предмета злочину, передбаченого ст. 199 КК України, все ж 

таки не можуть вважатися однотипними з грошовими знаками або державними 

цінними паперами. Оскільки марки акцизного податку не перебувають у 

вільному цивільно-правовому обігу і особі не надається право реалізувати 

відповідні підакцизні товари, лише регулюється порядок реалізації алкогольних 
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і тютюнових виробів. Це є підтвердженням того, що акцизний податок був 

внесений. 

Із наведеного можна зробити висновок, що різні предмети злочину, які 

відносяться до різних об’єктів злочину, розміщені законодавцем у диспозиції 

однієї кримінально-правової норми. Це, по-перше, має логічну невідповідність, 

а по-друге, не сприяє ефективній реалізації правозастосування кримінально-

правової норми. Вирішення окресленої колізії дисертантом вбачається у 

вдосконаленні диспозиції ст. 199 КК України шляхом виокремлення з цієї 

кримінально-правової норми марки акцизного податку та голографічних 

захисних елементів, тим самим передбачивши їх кримінально-правовий захист 

в окремій нормі. Внесення змін законодавцем до редакції кримінально-правової 

норми, як правило, пов’язано з наявністю прогалин чи неефективним впливом, 

що потребує законодавчої корекції. Доцільно відпрацювати удосконалення 

механізму впливу кримінально-правової норми, відстеживши ланцюг взаємодії 

компетентних органів і адекватність суспільно небезпечних наслідків змінам у 

суспільстві. Беззаперечно, запропоновані зміни слід піддавати глибокому 

системному аналізу з позиції правозастосовчої практики та вимог законодавчої 

техніки для досягнення передбачуваної мети й очікуваних соціально-

економічних наслідків, що ставляться перед прийнятим законом про 

кримінальну відповідальність. 

Предмет злочину – це речі або інші предмети зовнішнього світу, а також 

інтелектуальні цінності (котрі людина може сприймати органами чуття чи 

фіксувати спеціальними технічними засобами), впливаючи на які, винний 

спричиняє шкоду суспільним відносинам, що охороняються законом [176, 

с. 109-110]. 

У юридичній літературі переважно визначають такі ознаки предмета 

злочину, як фізична, соціальна і юридична.  

Фізична ознака свідчить, що предмету злочину властиві певні фізичні 

(натурально-речові) властивості, його можна розглядати як матеріальне явище, 

предмет матеріального світу.  
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Тобто матеріальність потрібно визначати емпірично: матеріальними 

(фізичними) слідпотрібно вважати цінності, що можуть сприйматися органами 

чуття людини або спеціальними технічними засобами. Предмет як матеріальна 

цінність завжди наділена якісними та кількісними властивостями [89, с. 61]. 

Стосовно матеріального виразу банкнот і монет, документарних цінних 

паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних 

елементів сумнівів не виникає. Використання терміналів електронної системи 

прийняття ставок, як правило, засвідчується білетом лотереї, який 

ідентифікується номером, визначена вартість квитка, дата розіграшу й інші 

необхідні умови проведення лотереї. Натомість приділити увагу потрібно таким 

формам існування, як бездокументарні цінні папери. Бездокументарні цінні 

папери  це обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі 

депозитарного обліку цінних паперів, який не слід плутати з електронним 

документом. Проте, оскільки щодо відповідного виду інформації можна 

вчинити низку дій (знищити, змінити, копіювати), доречно визнати її 

матеріальну сутність, а отже, за наявності всіх ознак ‒ предметом злочину.  

Соціальна ознака свідчить про його нерозривний зв’язок із суспільними 

відносинами як об’єктом злочину, допомагає відмежувати його від засобів 

вчинення злочину, не пов’язаних із такими відносинами. Наведений аналіз 

соціальної ознаки предмета злочину дає можливість поділити їх на три види: 

а) ті, які є матеріальним вираженням, субстратом матеріальних суспільних 

відносин; б) ті, наявність яких або дотримання стосовно їх особового правового 

режиму є умовою або свідчить про нормальне функціонування суспільних 

відносин; в) ті, відсутність яких – умова нормального існування та 

функціонування суспільних відносин [30, с. 97]. Отже, відсутність підроблених 

грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, підроблених, 

незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку 

чи голографічних захисних елементів є умовою нормального існування та 

функціонування суспільних відносин, які складаються у сфері емісії 

національної валюти України і готівкового грошового забезпечення, емісії й 

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/


67 

 

обігу державних цінних паперів, випуску та проведення державних лотерей, і 

суспільних відносин, що забезпечують регулювання встановленого порядку 

стягнення акцизного податку. 

Юридична ознака предмета злочину полягає в тому, що предмет злочину 

передбачено диспозицією ст. 199 КК України як обов’язкову ознаку складу 

цього злочину, що має свої особливості. Так, предметом злочину, 

передбаченого ст. 199 КК України, визнаються ті підроблені гроші, державні 

цінні папери, білети державної лотереї, марки акцизного податку, які повинні 

мати певний ступінь завершеності зображення, якість відтворення, суттєву 

подібність, яка дає винній особі підстави вважати можливим перебування 

виготовлених нею грошей чи державних цінних паперів, білетів державної 

лотереї в обігу та можливим використання марок акцизного податку. Також 

визнаватимуться предметом злочину, передбаченим ст. 199 КК України, лише 

ті грошові знаки, цінні папери, які перебувають в обігу або підлягають обміну. 

Якщо підроблені екземпляри вилучено з обігу і вони не підлягають обміну, 

відповідно, мають лише колекційну цінність, то вони не визнаються предметом 

аналізованого злочину. 

Юридично-визначений предмет злочину ‒ це такий структурний, дещо 

самостійний компонент об’єкта, через який винна особа безпосередньо 

здійснює вплив на конкретні суспільні відносини [77, с. 295]. Юридично-

визначений предмет злочину поділяється на конкретно-визначений 

(безальтернативний) і альтернативний. Оскільки у ст. 199 КК України предмет 

зазначений безпосередньо у диспозиції кримінально-правової норми, а отже, 

він є обов’язковою ознакою конкретного об’єкта злочину. У диспозиції ст. 199 

КК України передбачається альтернативно види предмета злочину, що 

визначений у такому переліку: 1) підроблена національна валюта України у 

виді банкнот чи металевої монети; 2) підроблена іноземна валюта; 3) підроблені 

державні цінні папери; 4) підроблені білети державної лотереї; 5) незаконно 

виготовлені марки акцизного податку; 6) незаконно одержані марки акцизного 

податку; 7) підроблені марки акцизного податку (за правилами граматичного 

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/


68 

 

тлумачення поняття «незаконно» безпосередньо стосується «підроблених», що 

є тавтологією); 8) незаконно виготовлені голографічні захисні елементи; 

9) незаконно одержані голографічні захисні елементи; 10) підроблені 

голографічні захисні елементи. В аналізованому складі злочину з 

альтернативними предметами належить встановлювати ознаки одного з кола 

перелічених предметів у диспозиції норм Особливої частини України. 

Зазначимо, що зміни до редакції ст. 199 КК України стосовно марок 

акцизного податку створили громіздку норму, що вже призводить до помилок 

при тлумаченні в окремих дослідженнях. Так, О.Ю. Вітко визначає, що ст. 199 

КК України передбачено кримінальну відповідальність за виготовлення, 

зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою 

використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно 

виготовлених, одержаних чи підроблених державних цінних паперів (курсив 

авт. – І.М.) [20, с. 57], хоча за граматичним тлумаченням у вказаній нормі 

перелік видів «незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених» стосується 

лише марок акцизного податку та голографічних захисних елементів. 

Гривня (банкноти і монети) як національна валюта є єдиним законним 

платіжним засобом на території України, що приймається усіма фізичними та 

юридичними особами без будь-яких обмежень, за всіма видами платежів, а 

також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів. У ст. 7 

Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і 

валютного контролю» у межах торговельного обороту використовуються як 

засіб платежу іноземна валюта та грошова одиниця України ‒ гривня, такі 

розрахунки здійснюються лише через уповноважені банки в порядку, 

установленому Національним банком України. 

Валютою України визнаються грошові знаки у вигляді банкнотів, 

казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є 

законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або 

такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які 

перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших 
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фінансових установах на території України [152]. Відповідна дефініція, надана 

у Декреті Кабінету Міністрів України, потребує уточнення стосовно «грошових 

знаків у вигляді казначейських білетів, монет і в інших формах». Відповідно до 

Закону Україну «Про Національний банк України» готівка знаходиться в обігу 

у вигляді грошових знаків ‒ банкнот (паперових) і монет (металевих). Варто 

звернути увагу, що виключне право введення в обіг (емісія) гривні і розмінної 

монети, організація їх обігу та вилучення з обігу належить Національному 

банку України. Тому Державне казначейство не випускає казначейських 

білетів, разом із тим потрібно зазначити про заборону існування в інших 

формах грошових знаків, про що безпосередньо визначено на законодавчому 

рівні ‒ випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і 

використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняються (ст. 32 

Закону України «Про Національний банк України»). 

Готівка знаходиться в обігу у вигляді грошових знаків ‒ банкнот 

(паперових) і монет (металевих), що є безумовними зобов’язаннями 

Національного банку України, які забезпечуються всіма його активами. 

Банкноти номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 гривень.  

В Україні монети існують обігові та розмінні, пам’ятні та інвестиційні. 

Обігові монети ‒ монети національної валюти номіналом від 1 гривні, що 

виконують функцію законного платіжного засобу. Розмінні монети ‒ монети 

національної валюти номіналом 1 коп., 2 коп., 5 коп., 10 коп., 25 коп. та 50 коп., 

які виконують функції розміну банкнот і обігових монет та законного 

платіжного засобу [49]. 

Пам’ятні й інвестиційні монети – законний платіжний засіб на території 

України, особливість якого полягає в тому, що для його виготовлення 

використовуються дорогоцінні й недорогоцінні метали, а також застосовуються 

спеціальні технології карбування і художнього оформлення, а також в тому, що 

він може реалізовуватися за цінами, які відрізняються від їх номінальної 

вартості. Ціни продажу інвестиційних монет установлюються щоденно за 
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кожним найменуванням монет з урахуванням виду металу із заокругленням до 

гривні за розпорядженням Державної скарбниці України. 

Інвестиційні монети України у законодавстві визначені як монети, 

вироблені з дорогоцінних металів із пробами для золота ‒ 999,9, для срібла ‒ 

999,9, для платини ‒ 999,5, які призначені для інвестування та накопичення. 

Пам’ятні монети України є монетами із дорогоцінних або недорогоцінних 

металів, виготовлені із застосуванням спеціальних технологій, що забезпечують 

підвищену якість монет та випускаються в обіг Національним банком України 

обмеженими тиражами з нагоди відзначення ювілейних дат, пам’ятних подій 

історії та сучасності, заходів з охорони навколишнього природного середовища, 

інших подій суспільного життя [142]. 

Під терміном «іноземна валюта» слід розуміти іноземні грошові знаки у 

вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є 

законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а 

також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну 

на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях 

іноземних держав та міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що 

перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших фінансових 

установ за межами України. Законодавством України надається визначення 

готівкової іноземної валюти, а саме: це – іноземні грошові знаки у вигляді 

банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на 

території відповідної іноземної держави [145]. 

Під поняттям «валюта України» і «іноземна валюта» з точки зору 

відповідальності за ст. 199 КК України потрібно розуміти саме власне валюту, 

не враховуючи платіжні документи й інші цінні папери, виражені у валюті 

України чи іноземній валюті або банківських металах. 

Законодавством визначається, що справжні банкноти − це введені в обіг 

Національним банком України як законний засіб платежу паперові грошові 

знаки, що мають прямокутну форму встановленого розміру та виготовлені на 

спеціальному папері з елементами захисту, на яких зазначені реквізити 
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(номінал, рік виготовлення, серія та номер), інші елементи дизайну і захисту. 

У свою чергу, справжні монети ‒ введені в обіг Національним банком України 

як законний засіб платежу металеві грошові знаки, що мають установлену 

форму, технічні характеристики, геометричні розміри, у яких розрізняють 

лицьовий бік (аверс), зворотний бік (реверс) й обріз (гурт) та на яких зображені 

малий Державний Герб України, написи з елементами захисту, номінал, 

найменування держави, рік виготовлення. 

Проміжним поняттям між справжніми і підробленими є поняття 

«сумнівні банкноти (монети)»  банкноти (монети), справжність або 

платіжність яких викликає сумнів, а також ті, що мають ознаки підроблення, до 

проведення їх дослідження та складання експертом Національного банку 

України відповідного акта, тобто до визнання їх підробленими. 

Відповідно до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, 

розмінних та обігових монет національної валюти України підроблені банкноти 

(монети) ‒ імітації (копії, фальсифікації) справжніх банкнот (монет), що 

виготовлені будь-яким способом, зокрема й промисловий, усупереч 

установленому законодавством України порядку [144].  

До підроблених належать також перероблені банкноти, на яких будь-яким 

способом (наклеюванням, малюванням, друкуванням, комбінуванням частин 

від справжніх і підроблених банкнот тощо) змінені зображення, що визначають 

номінал, рік затвердження зразка (виготовлення), банк-емітент, інші реквізити 

та елементи дизайну і які за зовнішнім виглядом можуть бути сприйняті як 

справжні банкноти. Також визначають як навмисно пошкоджені з метою 

вчинення злочину неплатіжні банкноти, що виготовлені шляхом комбінування 

та склеювання неплатіжних частин від різних справжніх банкнот одного 

номіналу з метою подальшого збуту. Отже, статус окремих банкнот і монет 

може змінюватися від «справжніх» до «сумнівних» та до «підроблених».  

Справжні екземпляри від підроблених відрізняють за ознаками 

підроблення банкноти (монети), це – елементи дизайну та/чи захисту, які 

відрізняють підроблену банкноту (монету) від справжньої. Елементом захисту 
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визначається певна ознака грошового знаку, надана йому під час виготовлення 

з метою захисту й ускладнення його підроблення (фальсифікації) і призначена 

для ідентифікації банкнот (монет).  

Банк під час здійснення касових операцій має забезпечувати: визначення 

справжності та платіжності банкнот (монет) національної й іноземної валюти; 

обов’язкове приймання банкнот під час приймання та оброблення готівки з 

використанням відповідного обладнання (приладів). 

Національний банк України, банки України зобов’язані вилучати 

фальшиві, підроблені або такі, що не мають необхідних ознак платіжності, 

грошові знаки (банкноти, монети). Національний банк України та банки не 

зобов’язані відшкодовувати знищені, загублені, фальшиві, підроблені, а також 

такі, що стали недійсними, банкноти та монети [146]. 

У ст. 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

визначається: цінним папером є документ установленої форми з відповідними 

реквізитами, що засвідчує грошове або інше майнове право, визначає 

взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і 

особи, яка має право на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за 

таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір і 

прав за цінним папером іншим особам [153]. 

Цінні папери за формою існування поділяються на бездокументарні цінні 

папери й документарні цінні папери. Документарним цінним папером є 

паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній 

законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також 

визначені законодавством реквізити. Перелік цінних паперів, що можуть 

видаватися як електронні документи, визначається Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком 

України. 

Бездокументарним цінним папером є обліковий запис на рахунку в 

цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів. Набуття та 

припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюються 
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шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку. Право 

володіння бездокументарними державними цінними паперами посвідчується 

виписками з рахунків, які зберігач надає власнику бездокументарних цінних 

паперів. Власне виписка з рахунка не є цінним папером, а визнається офіційним 

документом, відповідно, її передача від однієї особи до другої не є вчиненням 

правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні 

папери та прав за цінними паперами. Отже, у разі її підроблення кваліфікація 

має бути визначеною як підроблення офіційного документа (ст. 358 КК 

України). 

Облігація визнається цінним папером, що посвідчує внесення його 

першим власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації 

та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові 

облігації її номінальну вартість у передбаченого умовами їх розміщення строк 

та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено умовами їх 

розміщення. 

Державні облігації України поділяються на облігації внутрішніх 

державних позик України, облігації зовнішніх державних позик України та 

цільові облігації внутрішніх державних позик України (див. таб. 2.1.) 

 

 

Таблиця 2.1 

Види державних цінних паперів 

№ Види державних 

цінних паперів 

Форми 

існування 

Їх різновиди за 

строком дії 

1 державні 

облігації 

України  

 

облігації внутрішніх 

державних позик 

України 

бездокументарні довгострокові, 

середньострокові, 

короткострокові 

облігації зовнішніх 

державних позик 

України 

цільові облігації 

внутрішніх державних 

позик України 
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Відповідно до таблиці 2.1 існує три види держаних цінних паперів, серед 

яких лише у бездокументарній формі можуть бути випущені державні облігації 

України. 

Згідно з ч. 2 ст. 7 Закону Україну «Про цінні папери та фондовий ринок» 

облігації, включаючи державні, можуть існувати виключно в бездокументарній 

формі. До внесення змін у закон 2011 р. державні облігації України 

розміщувалися як в документарній, так і бездокументарній формі [160, с. 194].  

Державні облігації України можуть бути: 1) довгострокові – понад п’ять 

років; 2) середньострокові – від одного до п’яти років; 3) короткострокові – до 

одного року.  

Облігації внутрішніх державних позик України – державні цінні папери, 

що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і 

підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих 

облігацій їх номінальної вартості виплатою доходу відповідно до умов 

розміщення облігацій.  

Цільові облігації внутрішніх державних позик України є різновидом 

внутрішніх державних позик, емісія яких – джерело фінансування дефіциту 

державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про 

Державний бюджет України на відповідний рік, та у межах граничного розміру 

державного боргу. 

Облігації зовнішніх державних позик України – це державні боргові цінні 

папери, що розміщуються на міжнародних фондових ринках і підтверджують 

зобов’язання України відшкодувати пред’явникам цих облігацій їх номінальну 

вартість з виплатою доходу згідно з умовами розміщення облігацій. 

Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, а 

якщо це передбачено умовами їх розміщення, – в іноземній валюті. Мінімальна 

номінальна вартість облігації не може бути меншою ніж одна копійка. 

2 казначейські зобов’язання документарні та 

бездокументарні 

довгострокові, 

середньострокові, 

короткострокові 

3 приватизаційні папери документарні --- 
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Казначейське зобов’язання України є державним цінним папером, що 

розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, 

посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником 

казначейського зобов’язання України, дає власнику право на отримання 

грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення 

казначейських зобов’язань України. Номінальна вартість казначейських 

зобов’язань України може бути визначена у національній або іноземній  валюті. 

Казначейські зобов’язання України розміщуються у документарній або 

бездокументарній формі, можуть бути іменними або на пред’явника. 

Казначейські зобов’язання України є: довгострокові ‒ понад п’ять років; 

середньострокові ‒ від одного до п’яти років; короткострокові ‒ до одного 

року. 

Приватизаційні цінні папери ‒ це особливий вид цінних паперів, які 

посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації 

частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, 

земельного фонду. 

Рішення про випуск приватизаційних паперів приймається Кабінетом 

Міністрів України згідно з Державною програмою приватизації. Емісію 

приватизаційних паперів здійснює Національний банк України.  

Видача громадянам приватизаційних паперів організовується 

відділеннями Ощадного банку України за списками, які складаються місцевими 

Радами народних депутатів або представниками України в інших державах. Для 

випуску приватизаційних паперів використовуються бланки спеціального 

зразка, які затверджуються Національним банком України. 

Приватизаційні папери використовуються громадянами України для 

придбання частки майна державних підприємств та інших об’єктів державного 

житлового фонду, земельного фонду відповідно до законодавства України про 

приватизацію. Використання приватизаційних паперів здійснюється шляхом їх 

обміну на паї, акції, інші документи, що встановлюють та засвідчують право 

власності на частку державного майна відповідно до номіналу 
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приватизаційного паперу з обов’язковим відображенням змісту обмінної 

операції як на самому приватизаційному папері, так і супутніх документах, та 

супроводжується погашенням приватизаційного паперу. 

Номінальна вартість усіх приватизаційних паперів, випущених державою, 

повинна дорівнювати вартості частки майна державних підприємств, інших 

об’єктів, державного житлового фонду, земельного фонду, що приватизується 

безоплатно. 

Приватизаційні папери вільному обігу не підлягають, а їх продаж або 

відчуження у інший спосіб є недійсним, не можуть бути використані для 

здійснення розрахунків, як застава для забезпечення платежів або кредитів. 

Ідентифікація ознак підроблення недержавних цінних паперів за 

наявності інших ознак складу злочину кваліфікується за ст. 224 КК України.  

У ч. 1 ст. 365 Господарського кодексу України визначено державну 

монополію на організацію і проведення лотерей. У ст. 3 Закону України «Про 

державні лотереї в Україні» розкривається принцип державної монополії на 

запровадження лотерей, що полягає у забороні запровадження та проведення на 

території України будь-яких лотерей, крім державних, які проводяться 

операторами лотерей, що одержали право на їх проведення, у визначеному 

порядку [141]. Лотереї поділяються на миттєву та не миттєву (тиражну, 

комбіновану). 

Проведення державних лотерей є виключним видом господарської 

діяльності оператора державних лотерей. Оператор державних лотерей 

зобов’язаний забезпечити формування призового (виграшного) фонду лотереї в 

розмірі не менше 50 відсотків сум доходів, отриманих від прийняття ставок. 

Лотерея набуває статусу державної з моменту опублікування затверджених 

оператором державних лотерей умов проведення такої лотереї. 

Підроблений лотерейний білет виключно державної лотереї, незалежно 

від виду (миттєвої, тиражної, комбінованої), без урахування того, має чи не має 

він виграшну ігрову комбінацію, вважається предметом злочину, 

передбаченого ст. 199 КК України. 
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Державна монополія на організацію лотерей полягає в тому, що введено 

заборону стосовно: організації, реклами, розповсюдження лотерей, які не 

мають статусу державних; розповсюдження лотерей, організованих за межами 

України, включно з їхньою рекламою, а також участь у них; організація та 

проведення ігор, участь у яких беруть особи, які перебувають поза межами 

приміщення, де проводиться гра, якщо така гра не має статусу державної 

лотереї; організація і проведення ігор з накопичувальним (спільним) головним 

призом, якщо місця приймання плати за участь у грі розташовані поза межами 

одного приміщення і така гра не має статусу державної лотереї. 

Вимоги до випуску та проведення державних лотерей визначаються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

фінансової політики у сфері випуску і проведення лотерей відповідно до 

законодавства про ліцензування. 

Визначення покарання у виді позбавлення волі за підроблені грошові 

знаки та державні цінні папери зумовлено, по-перше, тим, що їх наявність 

породжує право на ресурси і має високу ліквідність (для грошових знаків це – 

абсолютна ліквідність); по-друге, міжнародними зобов’язаннями, що пов’язані 

з Міжнародною конвенцією щодо боротьби з підробленими грошовими 

знаками; по-третє, емісія державних цінних паперів є складовою бюджетного 

процесу, тому поява підроблених екземплярів перебуває у прямому 

взаємозв’язку зі зменшенням запланованих надходжень до державного 

бюджету. До того ж державні цінні папери – це фінансовий інструмент, завдяки 

якому здійснюється перерозподіл грошових коштів у різних сферах економіки, 

проходить фінансування дефіциту державного бюджету (що важливо) на 

неінфляційній основі та з цільових державних програм, відбувається 

регулювання економічної активності, що позначається на впливі на ціни й 

інфляцію, на видатки, платіжний баланс, економічне зростання. Однак постає 

питання стосовно суворості відповідальності за підроблені білети державної 

лотереї та доцільність її кримінально-правового захисту в одній кримінально-

правовій нормі з такими високоліквідними предметами, як гроші й цінні 
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папери. Справа в тому, що проведення державних лотерей є виключним видом 

господарської діяльності. Тобто статусу оператора державних лотерей набуває 

суб’єкт господарювання за умови виконання низки умов, серед яких: це можуть 

бути юридичні особи, зареєстровані на території України, які повинні мати 

досвід випуску та проведення державних лотерей на лотерейному ринку 

України не менше 10 років, наявність статутного капіталу, який не може бути 

меншим за розмір статутного капіталу, що встановлений Національним банком 

України для банків; оператор державних лотерей зобов’язаний забезпечити 

формування призового (виграшного) фонду лотереї в розмірі не менше 

50 відсотків сум доходів, отриманих від прийняття ставок; мати постійно діючі 

відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням 

понад 500 тисяч осіб, а також пункти розповсюдження державних лотерей в 

кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб, але не менше 

5 тисяч пунктів розповсюдження. Враховуючи, що це – один із видів 

ліцензійної господарської діяльності, що здійснює розповсюдження білетів 

державної лотереї та має належний ступінь захисту і систему перевірки 

виграшних білетів, вбачається надто суворим визначати кримінальну 

відповідальність за незаконні дії з білетами державної лотереї у виді 

позбавлення волі до семи років (ч. 1 ст. 199 КК України), максимальний строк  

дванадцять років (ч. 3 ст. 199 КК України). 

Тому варто продовжити кримінально-правову політику держави щодо 

гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської 

діяльності щодо підроблених білетів державної лотереї з виокремленням в 

окрему кримінально-правову норму незаконних дій щодо підроблених білетів 

державної лотереї, з визначенням покарання за цей злочин у виді штрафу. 

Визнаємо такими, що потребують поглибленої уваги, запропоновані 

пропозиції стосовно положень постанови Пленуму Верховного Суду України 

щодо визначення оцінювання підроблених екземплярів (грошового знаку, 

цінних паперів, білетів державних лотерей), у тому, що художнє оформлення 

грошового знаку або державного цінного паперу чи білета державної лотереї, 

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/


79 

 

яке передбачає певний ступінь завершеності зображення = елементи дизайну 

(орнамент, розетки, портрет тощо) + наявність основних реквізитів 

(узгодженість зі словами та цифрами, які визначають номінал, візуальні 

елементи захисту, які сприймаються органами відчуттів людини, підпис, 

серійний номер, печатка, тощо) + розмір грошового знака, державного цінного 

папера, білета державної лотереї; якість відтворення = ступінь графічної + 

кольорової точності зображення; суттєва подібність, яка дає винній особі 

підстави вважати можливим перебування виготовлених нею грошей чи 

державних цінних паперів, білетів державної лотереї в обігу [162 с. 92]. 

У Податковому кодексі України від 2 грудня 2010 р. акцизний збір 

віднесено до категорії податку. «Акцизний податок» – непрямий податок на 

споживання окремих видів товарів (продукції), визначених як підакцизні, що 

включається до ціни таких товарів (продукції). У ст. 14.1.107. Податкового 

кодексу України марка акцизного податку – спеціальний знак для маркування 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого 

обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та 

реалізації на території України цих виробів. 

Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку 

встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці 

(упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну 

територію України і продажу таких товарів споживачам, а також  

підтвердженням сплати акцизного податку та легальності ввезення товарів.  

У разі виявлення фактів ввезення на митну територію України, 

зберігання, транспортування та продажу на митній території України 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів без марок акцизного податку 

встановленого зразка контролюючі органи вилучають такі товари з вільного 

обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх 

вилучення в дохід держави (конфіскацію). 

Маркування вироблених в Україні алкогольних напоїв із вмістом спирту 

етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць не здійснюється, лише 
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понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць. Марки для вироблених в Україні 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів відрізняються від марок для ввезених 

на митну територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів  

дизайном та кольором.  

Марки наклеюються на пляшку «П» чи «Г»-подібним способом через 

горловину. У разі реалізації напоїв в упаковках (типу  Tetra Pak) марки 

наклеюються по осі упаковки на верхній площині.  

Марки акцизного податку для алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

виготовляються з паперу вагою 70 + - 2,5 г/кв. метр і мають такі розміри:  

– для алкогольних напоїв: довжина – 160 міліметрів + - 0,25 міліметра, 

ширина – 20 міліметрів + - 0,25 міліметра; 

– для тютюнових виробів: довжина – 44 міліметри + - 0,25 міліметра, 

ширина – 20 міліметрів + - 0,25 міліметра.  

Марка для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-

горілчана продукція), вітчизняного виробництва виготовляється у зеленій 

кольоровій гамі, для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією 

вітчизняного виробництва, – червоній, для алкогольних напоїв, крім виноробної 

продукції (лікеро-горілчана продукція), імпортного виробництва – фіолетовій, 

для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією, імпортного виробництва 

– жовтогарячій, для тютюнових  виробів вітчизняного виробництва (з фільтром 

та без фільтра) – зеленій, для тютюнових виробів імпортного виробництва 

(з фільтром та без фільтра) – синій кольоровій гамі [143]. 

Для алкогольних напоїв використовуються марки із зазначенням суми 

акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, з точністю до 

тисячного знаку (за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв  – 

0,1926 гривні, для тютюнових виробів – 0,091 гривня), яка відповідає сумі, 

визначеній з урахуванням діючих на дату розливу продукції ставок акцизного 

податку, міцності продукції та місткості тари.  

На тютюнові вироби марки наклеюються на пачки сигарет та цигарок 

серійного виробництва, сигарил, а також цигарок, упакованих у сувенірні 
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коробки (незалежно від їх розміру), ‒ у такий спосіб, щоб марки обов’язково 

розривалися під час відкривання. Особливістю для тютюнових виробів в 

упаковці, які підлягають обгортанню у поліпропіленову плівку, є те, що марки 

мають наноситися під плівкою [143]. 

Кількість марок акцизного податку, яку можуть отримати виробники 

алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий 

неденатурований, визначається відповідно до сплаченої суми податку. 

Виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується 

спирт етиловий неденатурований, та виробники тютюнових виробів визначають 

потребу в марках з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації 

продукції.  

Марки акцизного податку належать до документів суворого обліку,  

виготовлення яких здійснюється з використанням інталіо-друку. У разі 

виявлення продавцем марок невідповідності їх вимогам законодавства чи явних 

ознак підроблення такі марки повертаються підприємству-виробнику для 

проведення експертизи, про що покупцеві марок видається довідка. Після 

одержання висновку експертизи складається акт, на підставі якого зазначені 

марки підлягають знищенню, а у разі визнання марок фальшивими чи 

підробленими ‒ надсилаються до відповідних правоохоронних органів.  

У випадку виявлення продавцем марок невідповідності їх вимогам 

законодавства чи явних ознак підроблення такі марки повертаються 

підприємству-виробнику для проведення експертизи, про що покупцеві марок 

видається довідка. Після одержання висновку експертизи складається акт, на 

підставі якого зазначені марки підлягають знищенню, а у разі визнання марок 

фальшивими чи підробленими ‒ надсилаються до відповідних правоохоронних 

органів.  

Так, з 1 липня 2015 p. запроваджено марки акцизного податку нового 

зразка для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного 

виробництва [34]. Отже, продаж марок акцизного податку для алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва, зразки 
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яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 

р. № 188 «Деякі питання маркування алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів», постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 

627 р. «Деякі питання запровадження марок акцизного податку нового зразка 

для алкогольних напоїв і тютюнових виробів» [35; 36] припиняється. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва 

і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів» у разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені 

марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних  напоїв і 

тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками 

алкогольні напої та тютюнові вироби перебувають в обігу до їх повної 

реалізації в межах терміну придатності до споживання. Виходячи із 

відповідного припису, слід зазначити, що підроблення марок акцизного податку 

попередніх зразків прирівнюється до марок нового зразка, а отже, у випадку 

вчинення незаконних дій з підробленими чи незаконно одержаними 

екземплярами кваліфікується за ст. 199 КК України. 

У законодавстві надано тлумачення, відповідно до якого під 

голографічним захисним елементом розуміють голографічний елемент, 

призначений для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою 

підтвердження їх справжності, авторства тощо, виконаний із використанням 

технологій, що ускладнюють його несанкціоноване відтворення. Безпосередньо 

саме голографічним елементом є матеріальний об’єкт з тонкошаровою 

структурою, який створюється з метою формування (відновлення) записаного 

на ньому зображення шляхом інтерференції та дифракції світла, що 

відбивається [129].  

Нанесення голографічних захисних елементів на документи і товари 

здійснюється залежно від типу та сфери їх застосування шляхом наклеювання, 

використання етикет-пістолетів, портативних пресів для тиснення, а також 

спеціалізованого обладнання для припресування за умови забезпечення 

відповідного рівня безпеки й обліку цих елементів. 

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/


83 

 

Голографічні захисні елементи виготовляють у формі знаків (етикеток, 

для марок акцизного податку), габаритні розміри та форма яких 

встановлюються замовником і визначаються призначенням та умовами 

експлуатації об’єкта захисту. З метою ускладнення підробки зображення 

голографічного захисного елемента вводять спеціальні елементи, позначки, 

знаки або символи, у тому числі й приховані чи закодовані. Для цього 

використовують оптичні ефекти, що змінюють вид, масштаб чи кольорові гами 

зображення при зміні умов чи способу їх освітлення або спостереження, та 

елементи, виготовлені з використанням інших технологічних прийомів. 

Зокрема, з метою підвищення експлуатаційної стійкості поверхня носія 

зображення вкривається прозорим захисним шаром, спроба відділення якого 

від голографічного захисного елемента повинна призводити до невиправного 

пошкодження (руйнування). 

Зовнішній вигляд (дизайн) голографічного захисного елемента повинен 

бути таким, щоб без застосування спеціальних приладів однозначно можна 

було ідентифікувати виробника (постачальника) товарів.  

Залежно від способу формування зображення і технології формування 

мікроструктур голограми поділяються на: аналогові (райдужні, мультиплексні 

тощо); синтезовані (електронна літографія, технологія DOT-MATRIX тощо).  

Залежно від глибини візуальної сцени розрізняють такі типи зображення: 

2D – плоске зображення; 3D – об’ємне зображення, отримане аналоговим 

способом або синтезоване з плоских зображень (стереограма); 2D3D – 

багатопланове зображення,  що утворюється  комбінацією плоских зображень, 

розміщених на різній глибині.  

За конструктивним виконанням розрізняються такі види голографічних 

захисних елементів: гнучка етикетка-наклейка; фольга для гарячого 

припресування до об’єкта захисту; плівка для ламінування документа, що 

захищається; пломба із спеціального матеріалу або речовини; зображення або 

позначка безпосередньо на об’єкті захисту.  
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Спеціальні оптичні ефекти (кінетичні, анімаційні тощо) спричиняють рух 

зображення та зміну його характеристик при зміні умов освітлення чи 

спостереження голографічного захисного елемента.  

Індивідуальні особливості кожного ефекту визначаються шляхом хитання 

(обертання) елемента «вгору-вниз» та/або «ліворуч-праворуч» чи  обертанням  

у площині  зображення. 

Зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та 

імпортного виробництва мають такий вигляд, відповідно до якого голографічні 

захисні елементи втиснені в марки акцизного податку і є їх складовою [36]. 

А отже, голографічний захисний елемент є однією з обов’язкових складових 

видів захисних елементів марок акцизного податку. Тому немає потреби в 

додатковому уточненні саме одного з елементів захисту – голографічних 

елементів захисту. У випадку підроблення голографічних захисних елементів 

фактично є підроблені марки акцизного податку. 

Відповідна пропозиція також стосується контрольних марок та їх 

голографічних захисних елементів, що є предметом злочину, передбаченого 

ст. 216 КК України «Незаконне виготовлення, підроблення, використання або 

збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок». 

До речі, відсутність у назві статті вказівки «голографічні захисні елементи» є 

правильним рішенням законодавця, оскільки виокремлення частини від цілого 

у предметі злочину шляхом зайвої деталізації у нормі – спосіб її 

загромадження. І це не єдиний наслідок. Справа в тому, що при 

правозастосуванні штучно виникають питання щодо кваліфікації інших 

документів, які містять такий елемент захисту, як голографічний захисний 

елемент.  

Оскільки голографічному захисту підлягають 121 вид документів та група 

товарів, законодавець невиправдано розширює предмет злочину, передбаченого 

ст. 216 КК України, та, відповідно, і його безпосередній об’єкт. Адже у 

більшості випадків між використанням захисних голографічних елементів на 

документах чи товарах і марками акцизного збору чи контрольними марками 
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немає жодного зв’язку [61]. Фактично фальшування марок акцизного податку 

та контрольних марок, у тому числі й їх голографічних захисних елементів, 

визначено спеціальними нормами з урахуванням особливого призначення 

марок. Загальною нормою є передбачена ст. 358 КК України «Підроблення 

документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених 

документів, печаток, штампів» у разі підроблення інших документів з 

голографічними захисними елементами. До речі, аналізуючи кримінальне 

законодавство пострадянських держав, варто зазначити, що жодна держава не 

виокремлює голографічні захисні елементи щодо марок акцизного податку як 

окремий предмет злочину [104]. 

Предметом злочину, передбаченого ст. 199 КК України, є справжні марки 

акцизного податку і голографічні захисні елементи, а отже, елементи захисту, 

елементи дизайну. Тобто необхідні реквізити відповідають встановленим 

зразкам. 

Водночас сутність суспільно небезпечних діянь відображається у змісті 

ознак предмета злочину: незаконно виготовлених, підроблених та одержаних. 

Незаконно виготовленими марками акцизного податку є: 1) виготовлення 

марок без належним чином оформленої заявки – розрахунку Державної 

фіскальної служби, тобто їх виготовлення без дозволу; 2) виготовлення марок у 

кількості, яка перевищує вказану в зведеній заявці-розрахунку; 3) виготовлення 

марок іншого вигляду, аніж вказаного у зведеній заявці-розрахунку; 

4) виготовлення марок за фальсифікованою (підробленою) зведеною заявкою – 

розрахунком; 5) виготовлення марок не за зведеною заявкою-розрахунком, а за 

замовленнями інших суб’єктів (місцевих податкових органів, безпосередньо 

підприємств – виробників товарів, які підлягають маркуванню, суб’єктів 

підприємництва – імпортерів алкогольних напоїв або тютюнових виробів, 

імпортерів, експортерів; 6) виготовлення марок на підприємстві, яке не має 

права на їх виготовлення [37, с. 246]. Перелік перших п’яти випадків 

демонструють порушення встановленого порядку виготовлення марок 

акцизного податку, які відповідають встановленим зразкам і є справжніми. 
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Отже, у разі невідповідності переліку необхідних документів чи їх оформлення 

з порушенням свідчить про відсутність підстав для їх надання, є набуттям 

незаконно одержаних марок. У шостій категорії «виготовлення марок на 

підприємстві, яке немає права на їх виготовлення» визнається незаконним 

виготовленням підроблення марок акцизного податку. 

Обов’язки з продажу марок покладаються на матеріально відповідальну 

особу, яка під розписку ознайомлюється з порядком їх продажу та ведення 

обліку, після чого марки передаються їй під звіт. При цьому зазначена особа 

несе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності 

прийнятих марок і за будь-яке заподіяння їм шкоди внаслідок умисних дій чи 

внаслідок недбалого або несумлінного ставлення до своїх обов’язків відповідно 

до законодавства. 

Кількість марок акцизного податку, яку можуть отримати виробники 

алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий 

неденатурований, визначається відповідно до сплаченої суми податку. 

Виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується 

спирт етиловий неденатурований, та виробники тютюнових виробів визначають 

потребу в марках з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації 

продукції.  

Для одержання марок імпортер подає продавцю марок заявку-розрахунок 

у трьох примірниках за встановленою продавцем марок формою, платіжні 

документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату податку до 

відповідного бюджету.  

У разі відмови підприємств-виробників та імпортерів алкогольних напоїв 

і тютюнових виробів від одержання замовлених ними марок, які виготовлено 

згідно із поданою попередньо заявкою-розрахунком, вартість таких марок не 

відшкодовується. Це також може визнаватися сприятливою умовою для 

передачі (продажу) марок іншим особам для повернення витрачених коштів. 

Отже, на думку дисертанта, в редакції ст. 216-1 КК України потрібно 

виокремлювати незаконно «виготовлені» та «одержані» марки акцизного 
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податку. Оскільки у разі невідповідності переліку необхідних документів чи їх 

оформлення з порушенням, що свідчить про відсутність підстав для їх надання, 

є незаконне одержання марок. Незаконно одержаними будуть вважатися у 

випадку викрадення марок отримання справжніх екземплярів у інших 

власників, які не використали їх за призначенням, незаконне придбання у 

матеріально відповідальної особи на зберігання марок акцизного податку. 

Незаконно отриманими в результаті подання особою сфальсифікованих 

документів, наприклад, використання підроблених документів для отримання 

марок акцизного податку для ввезення імпортної лікеро-горілчаної продукції, 

однак отриманими незаконним шляхом будуть марки, які за межі країни не 

вивозились, а наклеювались на контрабандну горілку. Незаконним буде 

одержання марок акцизного податку і в тому разі, коли марки отримуються 

внаслідок їх викрадення зі спеціалізованих підприємств, під час перевезення 

або зберігання чи в результаті зловживання службовою особою податкового 

органу або в результаті її службової недбалості під час реалізації марок [37, 

с. 248–249].  

Саме повторне використання на іншій продукції законно придбаних 

акцизних марок утворює склад злочину, оскільки такий спосіб одержання 

марок є підставою визнання його незаконним [77, с. 529].  

Незаконне одержання марок слід визнати у випадку їх викрадення із 

спеціалізованих підприємств під час перевезення чи зберігання або в результаті 

зловживання службовою особою податкового органу своїм службовим 

становищем, або в результаті її службової недбалості під час реалізації марок 

акцизного податку. Як вважає дисертант, незаконно виготовленими марками 

акцизного податку є справжні марки акцизного податку з елементами захисту і 

дизайну та необхідними реквізитами, але отримані з порушенням 

установленого законодавством порядку. Оскільки порядок їх отримання 

порушено, доречно визначити їх як «незаконно одержані». Тим самим 

уникнути порушення законодавчої техніки у диспозиції, визначеній у ст. 199 
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КК України, а саме: «виготовлення … незаконно виготовлених марок акцизного 

податку, голографічних захисних елементів». 

Спорідненими за рядом спільних ознак є гроші та цінні папери, чим вони 

відособлюються у переліку предметів злочину від білетів державної лотереї. 

Однак внесення змін до редакції статті щодо марок акцизного податку 

засвідчує різнорідність відповідних предметів. Єдине, що марки акцизного 

податку входять до документів суворого обліку, право на виготовлення яких 

надається лише Банкнотно-монетним двором Національного банку України. 

Відмінність цінних паперів і марок акцизного податку випливає із 

властивостей, притаманних цим видам документів. Так, акцизні марки мають 

водяні знаки, надруковані на особливому папері, зберігаються та реалізуються з 

додержанням особливих умов, їм не властиві ті ознаки, якими 

характеризуються цінні папери взагалі. Акцизні марки не перебувають у 

вільному цивільно-правовому обігу та не надають права особі реалізовувати 

відповідні підакцизні товари, лише регулюють порядок реалізації алкогольних і 

тютюнових виробів, а саме: посвідчують, що акцизний збір сплачено [37, 

с. 241–242]. Тому марки акцизного податку є специфічним різновидом 

документів, у зв’язку з чим законодавцю доцільно виділити їх кримінально-

правову заборону підроблення в окремий склад злочину у сфері господарської 

діяльності. 

Таким чином, основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого 

ст. 199 КК України, можна визначити суспільні відносини, які складаються 

щодо емісії національної валюти та готівкового грошового обігу, емісії й обігу 

державних цінних паперів, випуску та проведення державних лотерей, і 

суспільні відносини, які забезпечують регулювання встановленого порядку 

стягнення акцизного податку.  

Додатковим безпосереднім об’єктом суспільно небезпечних діянь з 

підробленою національною або іноземною валютою, державними цінними 

паперами і білетами державної лотереї визначаємо відносини власності, в свою 

чергу, незаконні дії з марками акцизного податку і голографічними захисними 
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елементами посягають на суспільні відносини, що складаються у сфері захисту 

прав споживачів. 

Предметом злочину, передбаченого ст. 199 КК України, є підроблена 

національна та іноземна валюта, державні цінні папери, білети державної 

лотереї, марки акцизного податку (враховуючи як складову і голографічні 

захисні елементи), які мають відмінні від справжніх елементи дизайну, 

елементи захисту чи основні реквізити. Також незаконно виготовлені й 

незаконно одержані марки акцизного податку, що включають складовий 

захисний елемент – голографічні захисні елементи, є справжніми 

екземплярами, а отже, елементи захисту, елементи дизайну, реквізити 

відповідають встановленим зразкам, але виготовлені чи отримані з порушенням 

встановленого порядку. Тому обґрунтовано необхідність визначення поняття 

«незаконно одержані марки акцизного податку», що визначатиметься як 

отримання справжніх екземплярів усупереч встановленому порядку їх 

виготовлення, зберігання та продажу. 

Голографічний захисний елемент є однією з обов’язкових складових 

видів захисних елементів марок акцизного податку. Тому відсутня потреба у 

додатковому уточненні саме одного з елементів захисту – голографічних 

захисних елементів. У випадку підроблення голографічних захисних елементів 

воно визнається виготовленням підроблених марок акцизного податку. 

Вбачається за доцільне продовжити кримінально-правову політику 

держави щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері 

господарської діяльності стосовно підроблених білетів державної лотереї з 

виокремленням в окрему кримінально-правову норму щодо незаконних дій з 

підробленими державними білетами лотерей і визначенням основного 

покарання за цей злочин у виді штрафу. 

 

2.2 Об’єктивна сторона виготовлення, зберігання, придбання, 

перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при 

продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних 

паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи 

голографічних захисних елементів  
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Об’єктивна сторона злочину – це «серцевина» злочинного діяння. Саме в 

зовнішньому прояві злочину об’єктивується суспільна небезпечність діяння [85, 

с. 69]. 

Об’єктивною стороною злочину визнають зовнішню сторону (зовнішнє 

вираження) злочину, вона є процесом суспільно небезпечного і протиправного 

посягання на охоронювані законом інтереси, що розглядається з його 

зовнішнього боку, з точки зору послідовного розвитку тих подій і явищ, що 

починаються зі злочинної дії (бездіяльності) суб’єкта та закінчуються 

настанням злочинного результату [82, с. 9]. Злочинний результат у вигляді 

суспільно небезпечних наслідків у закінченому злочині настає завжди. Однак, 

не слід плутати обов’язковість суспільно небезпечних наслідків для меж 

доказування складів злочину залежно від особливостей конструкції складу 

злочину. Аналізований склад злочину є формальним, тому значення суспільно 

небезпечних діянь і їх характеристика – ознаки, які мають першочергове 

значення. 

Зовнішній прояв суспільно небезпечного діяння скерований метою і 

змодельований у свідомості винного. Переважно законодавець намагається 

лаконічно відображати діяння у диспозиції кримінально-правової норми, але 

останні зміни до КК України засвідчують, що перевага віддається послідовному 

опису злочинних діянь, що в цілому відображає злочинну діяльність. Тому 

конструкції складів злочину з альтернативними діяннями досить поширені в КК 

України. У випадку, коли стає неможливим віднайти єдиний узагальнюючий 

термін, законодавець використовує перелік ‒ альтернативні формулювання. 

У деяких випадках вони виправдані, і казуїстичність норми сприяє правильній 

кваліфікації, в інших ‒ необґрунтовані [84, с. 299]. Як результат – формування 

диспозицій на кшталт «словесні монстри», до яких з упевненістю можна 

віднести ст. 199 КК України, що нараховує до сорока восьми слів у диспозиції. 

Узагальнення в одному терміні визначення складу злочину в описовій 

диспозиції є перевагою порівняно з казуїстичними переліками. 
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Сім суспільно небезпечних дій є вичерпним переліком діянь, визначеним 

у диспозиції кримінально-правової норми, передбаченої ст. 199 КК України, 

вчинення хоча б одного з них вже складає закінчений склад злочину. Такий 

техніко-юридичний прийом законодавця виконує функції легального 

тлумачення. 

На перший погляд, доповнення у 2012 р. ст. 199 КК України (фактично 

технічне переміщення) такими предметами злочину, як «марки акцизного 

податку, їх голографічні захисні елементи» відобразилось ширшим переліком 

дій об’єктивної сторони (з чотирьох, збільшилось до семи), конкретизацією 

мети як обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони та посиленням 

відповідальності з урахуванням значно суворіших санкцій. Насправді, при 

детальному аналізі з’являється низка неузгоджених теоретичних питань, які 

проявляються у вигляді протиріч в процесі правозастосування. 

Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 199 КК України, полягає 

у виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні, ввезенні в 

Україну та збуті незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок 

акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої 

національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної 

валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. 

Завданням представленого дослідження є детальний аналіз суспільно 

небезпечних діянь, що становлять об’єктивну сторону відповідного злочину, 

яке варто здійснити у порядку згадування діянь у диспозиції цієї статті. 

Із приводу визначення поняття «виготовлення» офіційну позицію має 

Пленум Верховного Суду України. Так, у п. 5 постанови Пленуму визначено, 

що склад злочину утворює як повна імітація грошового знаку чи державного 

цінного папера, так й істотна фальсифікація тим чи іншим способом справжніх 

грошових знаків чи державних цінних паперів, що робить можливим 

досягнення мети їх збуту і, за задумом винного, у звичайних умовах ускладнює 

або зовсім виключає виявлення підробок [149]. 
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Відповідно до постанови Правління Національного банку України «Про 

затвердження Правил визначення платіжності та обміну банкнот і монет 

Національного банку України», яка безпосередньо здійснює регулювання цих 

суспільних відносин, надається визначення підроблених та перероблених 

банкнот і монет [144, с. 69]. Підробленими визнаються банкноти (монети), які 

виготовлені будь-яким способом, включаючи промисловий, усупереч 

установленому законодавством України порядку, та імітують (фальсифікують) 

справжні банкноти (монети), введені Національним банком України в обіг. До 

підроблених належать також перероблені банкноти (монети), на яких будь-яким 

способом (наклеюванням, малюванням, друкуванням тощо) змінені 

зображення, які визначають номінал, рік затвердження зразка (виготовлення), 

банк-емітент, інші реквізити й елементи дизайну, які за зовнішнім виглядом 

можуть бути сприйняті як справжні банкноти (монети). 

Часткове підроблення передбачає зміни номіналу справжнього грошового 

знаку шляхом заклеювання, підчистки, колажу, забілювання. Колаж  це спосіб 

зміни номіналу грошового знаку, при котрому замість одного зображення 

(попередньо вирізаного) вклеюється нове зображення (номінальна вартість 

якого значно більша). У разі використання способу забілювання попереднє 

зображення номіналу зафарбовується, а поверх нього наноситься нове 

зображення номіналу. 

Повне підроблення характеризується використанням різних способів 

друку при виготовленні підроблених грошових знаків: використання одного зі 

способів поліграфії (високого, глибокого, плоского офсетного або трафаретного 

друку); використання декількох способів поліграфії (високого та плоского 

офсетного друку; плоского офсетного і трафаретного друку; глибокого 

металографського і високого друку; глибокого метаграфського (з гравіюванням 

форм) і високого друку; використанням засобів репрографії (електрофотографії, 

фотографії, термографії, крапельно-струйного друку); малювання, 

виготовлення грошових знаків за аналогічною технологією, яка 
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використовується при виготовленні справжніх банкнот (суперпідробка) [41, 

с. 21–22]. 

Повна підробка грошових знаків з імітацією елементів захисту – 

найпоширеніший спосіб. До імітації елементів захисту грошових знаків 

відноситься підробка водяних знаків, захисних волокон і ниток, кінограм, 

мікротексту і мікровізерунку, оптично змінюючої фарби. 

Постає питання термінологічної узгодженості та з’ясування змісту 

суспільно небезпечних діянь стосовно «виготовлення… незаконно 

виготовлених» та «виготовлення …незаконно підроблених» марок акцизного 

податку, голографічних захисних елементів та розуміння терміна 

«виготовлення» підробленої національної валюти України у виді банкнот чи 

металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів 

державної лотереї. 

Необхідно висвітлити визначення цього терміну у юридичній літературі. 

Виготовлення підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів 

державної лотереї полягає у створенні предметного зображення, зовнішньо 

схожого зі справжніми грошовими знаками, державними цінними паперами, 

білетами державної лотереї [162, с. 110]. Однак постає питання щодо 

бездокументарних цінних паперів, що не можуть проявлятися у вигляді 

предметного зображення, а є лише записом у депозитарній системі. 

Під виготовленням підроблених цінних паперів у ст.ст. 199 і 224 КК 

України розуміють комплекс активних дій винної особи, спрямований на 

створення цінного папера, який фактично відповідає вимогам, які висуваються 

до такого роду документів, проте не передає і не підтверджує жодних 

відповідних прав [54, с. 119]. 

Автор дисертаційного дослідження «Підроблення як спосіб вчинення 

злочину» С.С. Тучков дійшов висновку про те, що підроблення – це 

усвідомлена цілеспрямована дія, спрямована на створення нової речі – аналога 

справжньої або видозмінення справжньої з метою надати їй нових ознак або 

якостей за допомогою предметів матеріального світу. Таким чином, 
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підроблення складається з двох форм – виготовлення та перероблення. 

Виходячи з положень чинного законодавства, враховуючи підходи до 

визначення підроблення у науці кримінального права, під виготовленням слід 

розуміти повне підроблення будь-якої речі, інакше кажучи, створення підробки 

«з нуля». А під переробленням – внесення певних змін до справжньої речі з 

метою надати їй нових якостей [174, с. 67–68]. 

У попередній редакції ст. 216 КК України кримінальна відповідальність 

передбачалась за виготовлення та підроблення марок акцизного збору, 

голографічних захисних елементів. Тобто законодавець вбачав необхідність у 

розрізненні відповідних діянь щодо згаданих предметів злочину.  

О.О. Дудоров при наданні кримінально-правової характеристики злочину, 

передбаченого ст. 216 КК України, визначав незаконним виготовленням марок 

акцизного збору та контрольних марок як виготовлення з порушенням 

дозвільної документації, так і виготовлення марок на підприємстві, яке не має 

права на їх виготовлення, тобто здійснено неналежним виробником. Поняття 

«підроблення» визначено як повне виготовлення фальшивих марок або 

захисних голографічних елементів будь-яким способом (типографським, 

ксерокопіювання, малювання, фотографування, тиснення, наклеювання, 

комп’ютерна графіка), так і часткове підроблення, тобто внесення у справжні 

марки чи елементи неправдивих відомостей (зміна їх реквізитів) [37, с. 246–

247]. Таким чином, поняття «підроблення» охоплює повне виготовлення і 

часткове підроблення.  

Г.Ф. Полєнов доводив, що термін «виготовлення» є синонімом терміна 

«підроблення» і виокремлював як повне, так і часткове фальшування. Однак, 

коли вказані терміни використовується разом, під виготовленням розуміється 

тільки повне фальшування, а під підробленням – часткове [128, с. 54]. 

Що ж до пошуку відмінностей у поняттях «незаконне виготовлення» та 

«підроблення», які зазначаються в ст. 216 КК України, то під незаконним 

виготовленням розуміється саме інтелектуальне підроблення, а під підробкою – 

будь-яке матеріальне, повне або часткове, що узгоджується із 
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загальноприйнятим розумінням поняття підроблення. Поняття підроблення 

охоплює обидві можливі форми вчинення дій. Таким чином, немає необхідності 

додатково передбачати у тексті статті термін «незаконне виготовлення». 

Висновок щодо виключення з тексту статті «незаконне виготовлення» 

Т. Крижанівська визнала необґрунтованим, пояснюючи, що не може тлумачити 

законодавця (чомусь не враховано можливості доктринального тлумачення 

(курсив авт. – І.М.)) та передбачити, що він мав на увазі під тим чи іншим 

терміном, водночас необхідно виходити з фактично змісту у ст. 216 КК 

України. Тому насамперед необхідно з’ясувати, хто може бути суб’єктом таких 

діянь. Так, незаконне виготовлення зазначених предметів може здійснюватись 

їх законним виробником. Ним виготовляються не фальшиві, а справжні марки, 

але за відсутності правових підстав або з порушенням встановленого порядку 

такого виробництва. Підроблення предметів, передбачених ст. 216 КК України, 

це – їх: повне підроблення неналежним суб’єктом, яким не має права на їх 

виготовлення будь-яким способом; внесення змін у справжні документи 

(часткове підроблення) суб’єктом, який не має права на їх внесення [60, с. 125].  

Якщо виготовляються справжні марки, але за відсутності правових 

підстав або з порушенням встановленого порядку такого виробництва, 

фактично має місце виготовленням незаконно одержаних марок акцизного 

податку. 

Термін «виготовлення» надається через поняття «підроблення» і, навпаки, 

що доводить співвідношення цих термінів як синонімів. На думку дисертанта, 

немає потреби в заміні термінів «виготовлення» на «підроблення» у чинній 

редакції ст. 199 КК України. По-перше, роз’яснення нормативно-правових актів 

упорядковує це питання наданим визначенням (мається на увазі згадана 

постанова Національного банку України); по-друге, пропозиція С.С. Тучкова 

про недоцільність використання термінологічного словосполучення 

«виготовлення підроблених» і заміни на однослівний термін «підроблення» 

[174, с. 67–68] потрібно поставити під сумнів. Річ у тім, що це поверне до 
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застосування звороту «підроблення ... незаконно підроблених», у чинній 

редакції ст. 199 КК України. 

На думку Т. Крижанівської, граматично правильним було б визначити 

назву ст. 216 КК України у такій редакції «Незаконне виготовлення, 

використання, підроблення марок акцизного збору чи контрольних марок або 

збут таких підробок, а також збут незаконно виготовлених чи використаних 

марок акцизного збору або контрольних марок» [60, с. 126]. Однак є 

зауваження до такої пропозиції. Погоджуючись із С.С. Тучковим у тому, що 

коли йдеться про виготовлення, воно завжди повинно бути незаконним. А 

інакше виготовлення, наприклад, грошей, цінних паперів, білетів державної 

лотереї, марок акцизного збору чи контрольних марок не буде кримінально 

караним [174, с. 67–68]. Тому немає потреби наголошувати при повному 

переліку суспільно небезпечних дій на їх незаконності, це штучно збільшує 

обсяг назви статті, яка має відповідати вимогам − ясності, лаконічності, 

чіткості. Саме останньої ознаки позбавлена ч. 2 запропонованої назви «збут 

таких підробок, а також збут незаконно виготовлених чи використаних марок». 

Потребує додаткового обґрунтування визначена Т. Крижанівською пропозиція 

щодо «збуту незаконно використаних марок». 

Законодавець визначав об’єктивну сторону злочину стосовно марок 

акцизного податку у чотирьох суспільно небезпечних діяннях: виготовлення,  

підроблення, використання та збут. У результаті змін, що стосувалися 

посилення відповідальності щодо марок акцизного податку, голографічних 

захисних елементів перелік діянь значно був деталізований і розширений. 

Водночас діяння «підроблення» та «використання» були виключені. Як вважає 

дисертант, більше уваги доцільно приділити дослідженню відповідного 

рішення законодавця. 

Доктринальним тлумаченням визначено, що термін «використання» 

незаконно виготовлених або одержаних, а також підроблених марок як 

альтернативна форма об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 216 КК 

України, визначали як маркування такими марками алкогольних напоїв та 
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тютюнових виробів. Використання голографічних захисних елементів означає 

нанесення їх на документи і товари, захист яких запроваджується [114, с. 668]. 

Власне процес маркування та знаходження маркованої продукції під 

контролем винної особи підпадає під ознаки поняття «зберігання», що 

визнається триваючим злочином (по суті, є готуванням до вчинення збуту), а у 

випадку оплатного чи безоплатного відчуження марок з продукцією визнається 

збутом. Оскільки «використання» є маркуванням, а відповідна дія пов’язана зі 

«зберіганням», то у переліку суспільно небезпечних діянь наявне було б зайве 

дублювання, а це, в свою чергу, призводить до неточностей при кваліфікації у 

правозастосовчій діяльності. 

Стосовно «виготовлення» та «підроблення» цілком зрозуміло, що 

відбувся процес уніфікації термінів. Тому «виготовлення» є об’ємним 

поняттям, що включає повне відтворення предметів аналізованого злочину, що 

здійснюється неналежним виробником або з порушенням визначеної дозвільної 

процедури, або часткове видозмінення справжніх. Тому немає потреби штучно 

створювати відмінності понять, що належать до синонімічного ряду. 

Для уникнення тавтології, потрібно уникнути дублювання у 

кримінальному законі понять «виготовлення» та (чинної у такій редакції до 

2012 р.) «підроблення марок акцизного збору або контрольних марок, 

використання або збут таких підробок» [174, с. 67, 183]. Водночас породжує 

нову проблему «підроблення. … підробок», що є проявом недосконалості мови 

кримінального закону. 

Також потребує змін ст. 199 КК України щодо виразу «виготовлення … 

незаконно виготовлених». Тому вносимо пропозицію про зміни до редакції ст. 

199 КК та до чинної редакції ст. 216 КК, у якій має відображатися 

«виготовлення…. підроблених та незаконно одержаних…». 

Момент закінчення злочину пропонується пов’язувати не з тією або 

іншою стадією процесу виготовлення цінного папера, а безпосередньо з 

результатом цього процесу. Якщо виготовлення підробленого цінного папера 

не було доведено до завершення з незалежних від винної особи причин, її дії 
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необхідно кваліфікувати як замах за ст. 15 КК України на вчинення злочину, 

передбаченого ст. ст. 199 КК (державного цінного паперу), 224 КК України 

(недержавного цінного паперу) [54, с. 121]. Якість виготовленого екземпляру 

обов’язково враховується при кримінально-правовій оцінці для відмежування 

таких складів, як підробка цінних паперів і шахрайство. Закінченим злочин у 

формі виготовлення вважається при створенні чи перероблені хоча б одного 

екземпляру предмета злочину. 

Виготовлення підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів 

державної лотереї, марок акцизного податку  це умисна дія, яка полягає у 

створенні предметного зображення грошових знаків, державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, марок акцизного податку, зовнішньо схожих зі 

справжніми або внесенням змін до справжніх предметів (у т.ч. незаконне 

внесення змін до облікового запису на рахунку в цінних паперах). 

Підробленими визнаються грошові знаки, державні цінні папери, білети 

державної лотереї, марки акцизного податку, які виготовлені будь-яким 

способом, включаючи промисловий, та імітують справжні, а також видозмінені 

справжні, що перероблені будь-яким способом зі зміною зображення, що у 

звичайних умовах ускладнює або зовсім виключає їх виявлення. 

Незаконно одержаними визнаються марки акцизного податку, які 

отримані будь-яким шляхом, усупереч установленому законодавством України 

порядку, і в тому разі, коли марки отримуються внаслідок їх викрадення зі 

спеціалізованих підприємств, під час перевезення або зберігання або в 

результаті зловживання службовою особою податкового органу чи в результаті 

її службової недбалості під час реалізації марок. 

Із поширенням копіювально-множувальної техніки, відтворення 

документів суворої звітності – досить доступне заняття. У цьому зв’язку 

хотілося б навести приклад із судової практики: гр. Н на офсетній машині 

Romajor 314 за допомогою самостійно вироблених друкарських форм і 

придбаних фарб, шпателя та паперу, віддрукував аркуші із зображенням марок 

акцизного збору, які за допомогою різучої машини розрізав на окремі вироби, 
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після чого із застосуванням кольорової копіювальної розмножувальної техніки 

наніс на них серію, номер, код регіону, місяць, рік, суму акцизного збору. 

Таким чином, гр. Н виготовив не за технологією підприємства «Держзнак ПК 

«Україна» марки акцизного збору в кількості 30 553 штуки з метою подальшого 

їх збуту, які зберігав за вищевказаною адресою у картонній коробці та 

паперовому пакеті [67]. 

У кримінальному законодавстві пострадянських держав об’єктивна 

сторона відповідного злочину відображається у таких формах суспільно 

небезпечних діянь: виготовлення (підроблення) та збут, часто виокремлюють 

використання підроблених марок акцизного податку. Вважається досить 

деталізованим перелік суспільно небезпечних діянь, які визначають чотири 

форми діянь об’єктивної сторони (це відображено у законодавствах Республіки 

Киргизії, Естонії, Казахстану). З-поміж традиційних виготовлення, збуту (в 

Естонії – інший випуск в обіг) та використання підроблених марок акцизного 

податку у кримінальному законодавстві Республіки Киргизії четвертою 

формою діяння виокремлено зберігання відповідних предметів, в 

Пенітенціарному кодексі Естонії визначено також передачу підроблених 

акцизних марок, у КК Казахстану – придбання. 

У деяких державах законодавці визначають потребу в 

диференційованому підході до діянь об’єктивної сторони. В законодавстві РФ 

та Республіки Білорусь суспільно небезпечними діяннями з підробленими 

акцизними марками визначено три діяння: виготовлення з метою збуту, збут та 

використання. Однак ступінь суспільної небезпечності перелічених діянь 

законодавці цих держав визнають різними. Використання вважається більш 

суспільно небезпечним порівняно з виготовленням і збутом. У кримінальному 

законодавстві Естонії, навпаки: в ст. 335 Пенітенціарного кодексу передбачено 

покарання більш суворіше за підроблення з метою використання бандеролі, 

знаку, наклейки, відтиску печатки, надпечатки або спеціальної ознаки, що 

прикріплюється до предметів сплати акцизу або до їх упаковки як їх 

позначення, що підтверджує сплату акцизу, ніж вчинення таких дій, як 
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використання, передача або випуск в обіг підроблених акцизних марок [104, 

с. 54–55]. 

Під зберіганням підроблених грошей, державних цінних паперів і білетів 

державної лотереї потрібно розуміти умисні дії, пов’язані із перебуванням 

вказаних предметів у володінні винного. На кваліфікацію не впливає час і місце 

зберігання підробок, вчинено таємно чи відкрито, а також не враховується те, 

чи особа їх придбала, чи викрала, чи виготовила самостійно, чи їх передано на 

зберігання [37, с. 45]. 

Зберігання − це умисні дії, які полягають у володінні (незалежно від 

тривалості в часі) підробленої грошової одиниці, державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, що можуть знаходитися як при особі (в руках, одязі, 

речах, багажі), так і обраному нею місці (транспортному засобі, житлі, іншому 

приміщені тощо) [162, с. 299]. Деякі науковці вказують, що зберігання – це 

фактичне володіння ними незалежно від часу, протягом якого вони зберігалися 

у винного, та способу їх зберігання [95, с. 106]. 

Зберігання характеризується безперервним здійсненням протягом 

певного часу і визнається триваючим злочином. 

Суспільно небезпечне діяння у виді «зберігання» вперше криміналізовано 

стосовно марок акцизного податку та голографічних елементів. Фактично 

визнається зберігання як підроблених (незаконно виготовлених, одержаних) 

марок, які промарковані на алкогольній чи тютюновій продукції (тобто їх 

використання), так і тих, що перебувають у надрукованому вигляді і можуть в 

подальшому бути використані. 

Так, у постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. №1251 

[143] встановлено порядок, який регулює процес виготовлення, зберігання, 

продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів. Відповідно до цього порядку продавець зберігає марки в 

своїх приміщеннях або згідно з договором у приміщеннях банківських установ. 

Приміщення, в якому зберігаються марки, повинні бути ізольованими, технічно 
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укріпленими, обладнаними засобами охоронно-пожежної сигналізації. Під час 

продажу марок двері приміщення повинні бути замкнутими зсередини.  

Як продавці, так і покупці марок, повинні їх зберігати у металевих шафах, 

які після закінчення роботи замикаються та опечатуються. Матеріально 

відповідальна особа, яка займається продажем марок, зберігає ключі від 

металевих шаф та печатку, зобов’язана забезпечувати здійснення заходів до їх 

схоронності. Забороняється передавати ключі й печатку стороннім особам або 

виготовляти їх дублікати. Ключі від приміщення, в якому розміщуються марки, 

зберігаються в порядку, визначеному керівником територіального органу 

Державної фіскальної служби, що здійснює їх продаж. У разі порушення 

визначених правил особа притягується до адміністративної відповідальності за 

ч. 3 ст. 164-5 КУпАП і до неї застосовується стягнення у вигляді штрафу.  

Слід враховувати, що у ст. 156 КУпАП передбачається адміністративна 

відповідальність за роздрібну або оптову торгівлю (імпорт чи експорт) спиртом 

етиловим, коньячним або плодовим чи роздрібну торгівлю алкогольними 

напоями або тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок 

акцизного збору чи з підробленими марками цього податку. Враховуючи, що 

злочин, передбачений ст. 199 КК України, − формальний і передбачає 

відповідальність за збут (оплатне чи безоплатне відчуження у будь-якій формі) 

підроблених марок акцизного податку, то постає питання про міжгалузеву 

конкуренцію адміністративної та кримінальної відповідальності. Відповідно до 

ч. 2 ст. 9 КУпАП адміністративна відповідальність за правопорушення настає, 

якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до 

закону кримінальної відповідальності. Слід визнати, що у разі вчинення 

торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами з підробленими 

марками акцизного податку власне факт відчуження вказаних предметів має 

кваліфікуватися як збут підроблених марок, перебування цієї продукції з 

підробленими марками на складі за наявності мети збуту є зберіганням, а отже, 

особа буде притягнена до кримінальної відповідальності. 
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Особливістю бездокументарних цінних паперів є обліковий запис на 

рахунку в цінних паперах депонента у депозитарній установі. Відповідно, сам 

рахунок є носієм інформації, який зберігається у системі депозитарного обліку 

цінних паперів, та еквівалентом паперового цінного папера. Документальним 

підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав 

за цінними паперами депонента є виписка з рахунку в цінних паперах 

депонента, яка видається депозитарною установою. Отже, виготовлення 

бездокументарних цінних паперів – внесення недійсних відомостей до 

облікового запису. 

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про депозитарну систему 

України» рахунок у цінних паперах депозитарної установи, на якому 

зберігаються та обліковуються цінні папери, відкривається у депозитарній 

установі Центральним депозитарієм або у встановлених випадках, − 

Національним банком України на підставі депозитарного договору [139]. 

Відповідно, нівелюється здійснення сторонньою особою такої дії, як зберігання 

підроблених відомостей облікового запису на рахунку у цінних паперах, 

оскільки зберігання здійснюється в межах депозитарної системи її визначеними 

учасниками. 

Отже, зберігання − це умисні дії, які полягають у володінні (незалежно 

від тривалості в часі) підробленої грошової одиниці, державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, марок акцизного податку, що можуть знаходитися як 

при особі, так і обраному нею місці. 

Потребує детального розгляду приклад із судової практики 

Теребовлянського районного суду Тернопільської області: Гр. П на початку 

літа 2013 р. у м. Теребовлі в рахунок боргу отримав від невстановленої 

органом досудового розслідування особи 500 пачок сигарет «Прилуки 

особливі» із марками акцизного збору. У подальшому, в приміщенні 

«Універмаг» незаконно збув гр. Ш 48 пачок сигарет з підробленими марками 

акцизного збору. 
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Суд визнав, що гр. П вчинив такі суспільно небезпечні дії, як зберігання з 

метою використання при продажу товарів і збут підроблених марок акцизного 

збору та незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно 

виготовлених тютюнових виробів. Поза увагою судової оцінки залишилось 

отримання особою в рахунок боргу 500 пачок цигарок із підробленими марками 

акцизного збору. Вважаємо за необхідне у даному випадку кваліфікувати 

відповідне діяння як придбання. Постає питання, як тлумачать поняття 

«придбання» теоретики й практики. 

У теорії кримінального права «придбання» тлумачиться як набуття в 

оплатній чи безоплатній формі винним підроблених грошей, цінних паперів або 

білетів лотереї будь-яким способом (купівля, обмін, отримання у дарунок, у 

вигляді оплати боргу, отримання як оплати за надані послуги чи виконану 

роботу, виграш в азартні ігри, одержання у позику, привласнення зазначених 

предметів тощо) [162, с. 119]. Придбання визначають як отримання винним 

підроблених грошей, цінних паперів або лотерейних білетів будь-яким 

способом [37, с. 46]. 

Придбання як ознака об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 199 

КК України, має тлумачитися не лише з урахуванням способів одержання 

речей, що відомі цивільному праву, а більш ширше. Це доводить, що придбання 

особою підробок із метою збуту можливе без передуючої йому дії збуту, тобто 

наявність бажання відчужити підробки та добровільність передачі їх особою, 

яка їх зберігала, є необов’язковою умовою їх придбання [162, с. 121]. 

Закінченим злочин вважається з моменту отримання під час придбання 

підроблених грошових знаків України, іноземної валюти, державних цінних 

паперів, білетів державної лотереї за умови, що особа усвідомлювала їх 

підробленість і мала на меті їх збут. 

С.І. Марко визнає поняття «придбання» предметів злочину, зазначених у 

ст. 199 КК України, як набуття винним (платне або безоплатне) можливості 

володіти, користуватися та розпоряджатися ними будь-яким способом [95, 

с. 107]. Надане визначення, на думку дисертанта, не є точним, оскільки набуття 
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можливості володіти, користуватися та розпоряджуватися – відповідна тріада, 

яка є змістом права власності, а на придбання незаконних предметів не може 

поширюватися право власності. 

У п. 10 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, 

продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів» визначено, що одержання марок вітчизняним виробником 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється на підставі пред’явлення 

визначеного переліку документів [143]. Тому з метою уникнення матеріальних 

витрат та пошуку швидших шляхів отримання марок акцизного податку 

вдаються до придбання підроблених чи незаконно одержаних марок. Достатньо 

часто, вже за наявності незаконно виготовленої підакцизної продукції, 

вчиняються ці дії для подальшого збуту промаркованої продукції підробленими 

марками для надання більшої подібності до справжніх. З одного боку, 

недійсність будь-яких із документів, які використані для отримання марок 

акцизного податку, є підставами вважати придбанням незаконно одержаних 

марок акцизного податку. З другого боку, це – використання завідомо 

підробленого документа та подальшого зберігання незаконно одержаних марок 

акцизного податку. 

Продаж (передача) придбаних марок іншим особам покупцем 

забороняється за виключенням, яке стосується маркування імпортованих 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів у процесі їх виробництва, у цьому 

випадку придбані марки передаються покупцями марок (імпортерами) 

іноземним виробникам. 

Усі інші незаконні факти продажу (передачі), з одного боку, та 

придбання, з другого боку, справжніх марок акцизного податку, що були 

незаконно одержані та й підроблені, визнаються злочином, передбаченим 

ст. 199 КК України. 

Потребує змін положення, передбачене п. 12 постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6, у якому визначено, що слід 

кваліфікувати як виготовлення підроблених грошей чи державних цінних 
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паперів дії особи, яка свідомо придбала підроблені гроші чи державні цінні 

папери з метою їх наступного збуту і для надання їм більшої подібності до 

справжніх внесла до них додаткові елементи підроблення, які створювали 

можливість перебування їх в обігу. Річ у тім, що у відповідному положенні не 

врахована чинна редакція ст. 199 КК. Тому дії особи, яка свідомо придбала 

підроблені гроші чи державні цінні папери і внесла до них додаткові зміни, для 

надання їм більшої подібності до справжніх, що створило можливість 

перебування їх в обігу, слід кваліфікувати як придбання, додаткові зміни  для 

надання їм більшої подібності до справжніх є виготовлення та зберігання 

підроблених грошей чи державних цінних паперів (білетів державної лотереї, 

марок акцизного податку), яке триватиме до їх відчуження. 

Отже, придбання – це отримання винним підроблених грошових знаків 

України, іноземної валюти, державних цінних паперів, білетів державної 

лотереї, марок акцизного податку у будь-який спосіб. 

Однак стосовно необхідності визначення «придбання» як форми 

об’єктивної сторони дисертант має такі міркування. Дія «придбання» як 

набуття чогось вважається закінченою з моменту отримання підроблених 

грошей, цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку. Це 

підтверджує послідовність дій придбання і зберігання, між ними існує причино-

наслідковий зв’язок, якщо особа придбала, усвідомлюючи підробленість 

предметів з метою збуту, то придбання є закінченим із моменту отримання 

підробок, а факт отримання є засвідченням володіння, що визнається 

зберіганням. Оскільки час перебування у винного підроблених предметів при 

зберіганні на кваліфікацію не впливає, то зберігання є закінченим з моменту 

початку володіння ними, а отже, з моменту отримання. Виникає запитання 

подвійної кримінально-правової заборони: «Чи є в цьому нагальна потреба?» 

Одним із аргументів криміналізації суспільно небезпечної дії «придбання» 

могла бути саме необхідність встановлення джерела набуття підроблених 

екземплярів: якщо не виготовив, то нема необхідності у встановленні місця 

виготовлення та джерела поширення з метою припинення незаконної 
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діяльності. У судово-слідчій практиці до встановлення джерела придбання 

наявний дуже спрощений підхід: вилучені підробки засвідчують і зберігання, і 

придбання, без проведення додаткових слідчих дій з приводу виявлення 

джерела отримання підроблених екземплярів або формальний підхід – 

виокремлення у окреме провадження. Постає питання щодо відповідності 

принципу криміналізації безпрогальності закону та ненадмірності заборони. 

Природа придбання і зберігання заборонених предметів із метою збуту є 

готуванням до збуту, і визначати як закінчений злочин кожну із комплексних 

дій у процесі готування до збуту недоцільно й невиправдано. Відповідні діяння 

можуть визначатися як спрямована діяльність на збут підроблених екземплярів. 

На думку дисертанта, дію «придбання» слід вилучити з переліку суспільно 

небезпечних діянь, передбачених ст. 199 КК України, оскільки набуття особою 

підроблених предметів злочину свідчить про зберігання заборонених предметів.  

Справи із судової практики дають підстави засумніватися щодо 

правильності кримінально-правової оцінки, здійсненої судовими та слідчими 

органами: приблизно у листопаді 2012 р. у першій половині дня гр. Л., 

перебувавши в лісосмузі, розташованій на 5 км автотраси державного значення, 

знайшов на стихійному звалищі, зі сміттям, три картонні коробки з марками 

акцизного збору, на яких містився напис «Тютюнові вироби». Усвідомлюючи, 

що марки акцизного збору є спеціальними знаками для маркування тютюнових 

виробів, які вилучені з легального обігу та можуть мати ознаки підробленості, у 

гр. Л. виник злочинний умисел, спрямований на незаконне зберігання марок 

акцизного збору з метою їх подальшого збуту. У той же день гр. Л. перевіз 

вказані коробки з марками акцизного збору за місцем свого мешкання, де 

поклав їх до дерев’яного ящика та сховав у підсобному приміщенні, 

розташованому на подвір’ї будинку за вказаною адресою та з метою подальшої 

наживи став незаконно зберігати їх для збуту.  

У подальшому гр. Л. вступив у попередній зговір зі своїм знайомим 

гр. К., останній домовився про збут акцизних марок за ціною 40 копійок за одну 

марку акцизного збору. У домовлений час, під час зустрічі в кафе гр. К передав 
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їх у кількості 100 000 штук, вчинивши збут підроблених марок акцизного 

податку [63]. 

Суд дійшов висновку, що вина гр. Л полягає в зберіганні та перевезенні з 

метою збуту марок акцизного збору, вчинених за попередньою змовою групою 

осіб, кваліфікувавши дії за ч. 2 ст. 199 КК України. Вина особи гр. К вбачається 

в зберіганні та перевезенні з метою збуту марок акцизного збору, а також збуті 

підроблених марок акцизного збору, вчинених за попередньою змовою групою 

осіб. Але в діях гр. Л. набуття в безоплатній формі винним підроблених марок 

акцизного податку фактично є придбанням, оскільки придбання – це отримання 

винним підроблених марок акцизного податку будь-яким способом. 

Досить подібна справа за обставинами, але судом надано правильну 

кримінально-правову оцінку дій особи: 11 липня 2014 р. гр. Д., перебуваючи в 

смт Браїлів біля металевих баків для сміття, знайшов полімерний пакет, у якому 

знаходились марки акцизного податку в кількості 105 штук з ознаками 

підроблення. Усвідомлюючи те, що ці марки акцизного податку підроблені, у 

гр. Д. виник умисел, спрямований на їх придбання, зберігання, перевезення з 

метою збуту і він привласнив знайдені марки акцизного податку. 

Реалізовуючи свій злочинний намір, він почав зберігати їх за місцем 

свого проживання, в подальшому електропоїздом приїхав на залізничний 

вокзал станції, зберігаючи при собі марки акцизного збору в кількості 

105 штук, здійснював пошук осіб, яким можна було б їх збути [64].  

Перевезення підробленої національної валюти України, іноземної валюти, 

державних цінних паперів, білетів державної лотереї – це зміна винною особою 

місця знаходження зазначених предметів у своєму супроводі із обов’язковим 

використанням транспортних засобів: повітряного, суден морського та 

річкового транспорту, рухомого складу залізничного, автомобільного, міського 

електротранспорту [162, с. 121]. 

Перевезення – це, по суті, переміщення транспортними засобами з одного 

місця в інше, здійснене як на території України, так і за її межами. Отже, 

переміщення за допомогою будь-якого транспорту підроблених грошових 
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знаків України, іноземної валюти, державних цінних паперів, білетів державної 

лотереї, марок акцизного податку та незаконно одержаних марок акцизного 

податку через державний кордон визнається такою суспільно небезпечною 

дією, як перевезення. Переміщення за допомогою будь-якого транспорту 

зазначених предметів через державний кордон також визнається як 

перевезення, але тільки у випадку вивезення підробок з території країни. Такі 

обставини справи, як перевезення громадським чи приватним транспортом, 

відстань перевезення, з використанням потаємних схованок, перевезення в 

межах населеного пункту чи за його межами значення для кваліфікації немає. 

У будь-якому з наведених визначень обов’язково наявне формулювання «з 

використанням транспортних засобів», завдяки якому можливе переміщення 

заборонених предметів на великі відстані. Отже, при вчиненні такої форми 

об’єктивної сторони, як перевезення, обов’язкова наявність засобу вчинення, 

що випливає зі змісту терміна. 

Засобами вчинення злочину визнаються предмети матеріального світу, 

що застосовуються винною особою при вчиненні суспільно небезпечного 

діяння, використання яких сприяє або значно полегшує вчинення фактичного 

діяння. Засоби вчинення злочину в одних випадках суттєво полегшують 

учинення злочину, в інших – без них це взагалі неможливо. Засоби є 

обов’язковою ознакою складу злочину, коли вони безпосередньо вказані в 

диспозиції статті Особливої частини КК України або однозначно випливають із 

її змісту [79, с. 137].  

Як вважає дисертант, перевезення із використанням транспортних 

засобів: повітряного, суден морського та річкового транспорту, рухомого 

складу залізничного, автомобільного, міського електротранспорту має бути 

доповнено визначенням «будь-яким видом транспорту або будь-яким об’єктом, 

який використовується як засіб перевезення». Відповідний термінологічний 

зворот доводить, що обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину 

такого суспільно небезпечного діяння, як перевезення, є засіб вчинення 
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злочину, яким визнається будь-який вид транспорту або будь-який об’єкт, який 

використовується як засіб перевезення. 

Отже, перевезення – це переміщення з одного місця в інше підробленої 

національної та іноземної валюти, державних цінних паперів, білетів державної 

лотереї, незаконно одержаних або підроблених марок акцизного податку, 

здійснене на території України з використанням транспортних засобів або будь-

яким об’єктом, який використовується як засіб перевезення. 

Поняття «ввезення в Україну» варто тлумачити як переміщення за 

допомогою будь-якого транспортного засобу чи будь-яким об’єктом, який 

використовується як засіб перевезення через державний кордон України 

підробленої національної та іноземної валюти, державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, незаконно одержаних або підроблених марок 

акцизного податку для їх постійного чи тимчасового місцезнаходження в 

Україні. 

У дефініції ввезення до України обов’язковою ознакою складу злочину є 

місце його вчинення – державний кордон України. Відповідна ознака чітко 

розмежовує поняття «ввезення в Україну» та «перевезення». 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2010 р. № 1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, 

продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів» наявність наклеєної, в установленому порядку, марки 

акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного 

напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на 

митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також 

підтвердженням сплати акцизного податку та легальності ввезення товарів.  

У разі виявлення фактів ввезення на митну територію України, 

зберігання, транспортування та продажу на митній території України 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів без марок акцизного податку 

встановленого зразка контролюючі органи вилучають такі товари з вільного 
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обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх 

вилучення в дохід держави (конфіскацію). 

О.О. Кашкаров зазначає, що перевезення як елемент об’єктивної сторони 

злочину, передбаченого ст. 199 КК України, слід виключити з КК України. 

Адже у момент перевезення винна особа забезпечує переміщення і збереження 

предмета злочину, передбаченого ст. 199 КК України, тобто здійснює функції 

зберігання і має вільний доступ і можливість контролювати вищезгадані 

предмети злочину, на відміну від пересилання. Крім того, на думку дисертанта, 

переміщення предметів злочину, передбаченого ст. 199 КК України, з 

використанням транспортних засобів не являє собою велику суспільну 

небезпеку, на відміну від незаконного транспортування вибухових, 

радіоактивних або сильнодіючих отруйних речовин [54, с. 123–124]. 

С.І. Марко у своєму дослідженні визначив, що у прагненні законодавця 

максимально конкретизувати диспозицію ст. 199 КК України не було досягнуто 

позитивного результату. Це стало можливим, якби передбачені у зазначеній 

статті суспільно небезпечні діяння були однорівневими. Однак при 

конструюванні норми ст. 199 КК України законодавець допустився логічної 

помилки, зазначивши в диспозиції цієї статті як альтернативні діяння 

«перевезення» та «ввезення в Україну», тому терміни «ввезення в Україну», 

«перевезення» та «пересилання» варто замінити на «переміщування», яким 

охоплюватиметься перевезення, перенесення по території України, ввезення, 

вивезення та транзит підроблених грошей, пересилання державних цінних 

паперів чи білетів державної лотереї [95, с. 110]. Сумнівною вбачається 

пропозиція щодо визначення «пересилання» переміщенням, таким чином, не 

береться до уваги, що під час пересилання відсутній супровід винної особи. 

У своєму дослідженні І.В. Сингаївська зазначала, що наявність 

законодавчого визначення «ввезення в Україну» і відсутність стосовно 

«вивезення» призводить до різної кваліфікації, хоча дії мають фактично 

однаковий характер і ступінь суспільної небезпечності. Законодавцю було б 

доцільно говорити і про «вивезення з України» у диспозиції ч. 1 ст. 199 КК 
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України. Водночас із метою зменшення можливої громіздкості норми 

об’єднати поняття «ввезення в Україну» та «вивезення з України» терміном 

«переміщення через кордон України», під яким слід розуміти ввезення на 

територію України та вивезення з території України підробленої національної 

грошової одиниці, іноземної валюти, державних цінних паперів, білетів 

державної лотереї [162, с. 125].  

Проблеми кваліфікації виникають через неврахування законодавцем 

вимоги альтернативності – формулювання лише однорідних діянь у складі 

злочину. Якщо діяння неоднорідні та не рівні за тяжкістю, описання їх як 

альтернативних створює умови для допущення кваліфікаційних помилок. До 

того ж це є недоліком законодавчого конструювання складів з альтернативними 

елементами включення у перелік дій, які не визнаються однорідними: дій, що за 

своїм характером є готуванням до злочину альтернативно з закінченим 

злочином [84, с. 299]. 

Тому автор дисертації підтримує позицію щодо потреби уніфікації 

термінів «перевезення» і «ввезення в Україну», об’єднуючи зазначені суспільно 

небезпечні діяння поняттям «перевезення», що має тлумачитися як перевезення 

в межах держави, так і ввезення в Україну та вивезення з території України 

зазначених предметів за допомогою будь-яких видів транспорту або будь-яким 

об’єктом, який використовується як засіб перевезення. Це спростує ситуацію 

щодо дискусій «ввезення в Україну» та потреби «вивезення», а також 

виключить підстави для допущення помилок при кваліфікації, оскільки 

перевезення заборонених предметів до державного кордону незалежно від його 

перетину вважається закінченим злочином.  

Водночас, враховуючи наведені думки науковців, доцільно зазначимо, що 

особою фактично здійснюється зберігання як під час ввезення в Україну, так і 

під час перевезення. Щодо певного предмета злочину вчиняються два діяння 

водночас перевезення і зберігання, відмінність між ними штучна: використання 

транспортних засобів у формі перевезення. Відповідні дії вчиняються з метою 

збуту чи з метою використання при продажу товарів для кінцевої мети 
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відчуження особі (збуту) для отримання матеріальної вигоди. Необхідно 

визнати небажаним виокремлення поетапних підготовчих дій за низкою 

обставин (використання транспортних засобів, перетин кордону тощо), які 

кардинально не впливають на суспільну небезпечність. Варто визначити єдине 

поняття, яке охоплювало б більшість підготовчих дій до збуту з підробками без 

деталізації та загромадження диспозиції статті.  

Із судово-слідчої практики доцільно навести приклад, що доводить 

використання сучасних послуг різних фірм із доставлення вантажів у 

незаконних цілях, що надає можливість пришвидшувати вчинення збуту 

заборонених предметів. Відповідний приклад привернув увагу ще й тому, що, 

не зважаючи на обсяги продукції з промаркованими підробленими марками 

щодо обвинувачення за ч. 2 ст. 199 КК України був винесений виправдувальний 

вирок. Так, гр. Ф. незаконно придбав, зберігав з метою збуту, а також збував та 

транспортував з метою збуту незаконно виготовленні тютюнові вироби. 

Перебуваючи на території м. Кременчука, гр. Ф. отримував через кур’єрські 

служби доставки логістичної компанії «Делівері», ТОВ «Нова Пошта», ТОВ 

«Євро Експрес Пошта», ПП «Нічний експрес», компанію «Автолюкс» та 

службу доставки «Ваш час» ТОВ «ЮБС Плюс» від невстановлених слідством 

осіб з Донецької, Івано-Франківської, Чернівецької та Харківської областей 

незаконно виготовлені (фальсифіковані) цигарки різних марок із наклеєними 

підробленими марками акцизного податку України, які перевозив на власному 

автомобілі. 

Із метою приховування своєї незаконної діяльності незаконно виготовлені 

(фальсифіковані) цигарки у кількості 25 338 пачок із промаркованими 

підробленими марками акцизного податку України гр. Ф тимчасово зберігав 

для збуту в орендованих гаражах. Згідно з висновком експерта марки акцизного 

податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва, які 

були надані на дослідження на цигарках, не відповідають аналогічним маркам 

акцизного податку, що перебувають в офіційному обігу. Зображення номера на 

всіх акцизних марках нанесено за допомогою форм для високого друку. Інші 
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реквізитні зображення, захисна сітка на всіх акцизних марках нанесені за 

допомогою форм для плоского офсетного друку. 

Однак суд у заключній частині вироку зазначив, що сам факт купівлі 

гр. Ф незаконно виготовлених цигарок із наклеєними акцизними марками на 

пачках не може вважатись достатнім доказом того, що він знав про їх підробку. 

Тому суд визнав необхідним виправдати гр. Ф. за обвинуваченням, 

передбаченим ч. 2 ст. 199 КК України, за відсутністю в його діях складу 

злочину [75, с. 107]. Факти описової частини вироку, при їх вивчені та аналізі, 

дають підстави зробити діаметрально протилежний висновок і припущення про 

зацікавленість судді у виправданні винного. 

Доктринальним тлумаченням визначено, що пересилання – це 

переміщення підробленої національної валюти України, іноземної валюти, 

державних цінних паперів чи білетів державної лотереї у просторі шляхом 

відправлення поштою, посильним, службами доставки з одного місця в інше. 

До того ж злочин вважається закінченим з моменту відправлення посилки, 

багажу, листа із зазначеними предметами, незалежно від того, отримав їх 

адресат чи ні [1, с. 24].  

Інші дослідники наголошують, що пересилання – це передача предметів і 

навіть спроба передати іншій особі, що полягає у переміщенні у просторі без 

участі відправника, відправлення поштою, посильним з одного місця в інше 

(з використанням засобів поштового зв’язку в листах, посилках, бандеролях, 

інших поштових відправленнях) [192, с. 82]. Основною ознакою пересилання є 

переміщення вказаних предметів без супроводу винної особи, яка ними 

володіла. Це визнається ознакою відмежування від зберігання, оскільки під час 

пересилання не здійснюється схоронність майна винною особою. Фактично 

винна особа позбувається предмета злочину, покладаючи обов’язки на 

доставляння відповідних предметів на третіх осіб.  

Тому пересилання – це переміщення підроблених національної валюти 

України, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної 

лотереї, незаконно одержаних або підроблених марок акцизного податку у 
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просторі з одного місця в інше, що поєднане з використанням послуг третіх 

осіб (поштою, посильним, службами доставки). 

За допомогою користування кур’єрськими послугами, що здійснюють 

відправлення і доставку, засобів поштового зв’язку, обов’язки схоронності цих 

предметів делегуються третім особам. Особа, у якої перебували підроблена 

валюта, державні цінні папери чи білети державної лотереї, незаконно одержані 

чи підроблені марки акцизного податку після оформлення договору на 

пересилання здійснює їх відчуження. Фактично це є закінченим злочином і 

одним із варіантів збуту. На погляд дисертанта, пересилання – один із варіантів 

відчуження, що поєднане з використанням послуг третіх осіб, тому 

виокремлення у переліку діянь, передбачених у диспозиції ст. 199 КК України, 

варто визнати зайвим.  

Доцільним є доповнення роз’ясненнями постанови Пленуму Верховного 

Суду України № 6 (1996 р.): у разі вчинення особою пересилання аналізованих 

предметів злочину потребує кваліфікації як збут таких предметів. 

Стосовно доктринального тлумачення терміна «збуту» варто зазначити, що 

зміст його був не завжди однаковим. Під збутом підроблених грошових знаків 

розуміли їх введення в обіг, тобто умисну передачу фальшивих грошових 

знаків з корисною метою іншим особам під виглядом справжніх [166, с. 56].  

Деякі науковці тлумачили збут як оплатне або безоплатне введення в обіг 

під виглядом справжніх підроблених цінних паперів; у разі, якщо предметом 

підробки виступають бездокументарні цінні папери, такі дії слід кваліфікувати 

за сукупністю ст. ст. 199 або 224 та ст. ст. 361 або 363 КК України [54, с. 1221]. 

«Збут» розуміють як будь-яке умисне відчуження (платне чи безоплатне) 

зазначених предметів (використання як засобу платежу, продаж, розмін, обмін, 

дарування, передача в борг і в рахунок покриття боргу, програш в азартних 

іграх тощо).  

Наприклад, у п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України від 

12 квітня 1996 р. № 6 збут підроблених грошових знаків чи цінних паперів 

полягає у: 1) використанні як засобу платежу; 2) продажу; 3) розміну; 
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4) обміну; 5) даруванні; 6) передачі в борг; 7) в рахунок покриття боргу; 

8) програш в азартні ігри; 9) вчиненні інших подібних діянь.  

Способи збуту досить варіативні, найпоширенішими серед них є: 

− особа, яка виготовила підроблені екземпляри, передає їх особі під 

виглядом справжніх; 

− особа, яка виготовила підроблені екземпляри, передає їх особі, яка 

поінформована про ознаки підроблення; 

− особа, випадково отримавши підроблені грошові знаки, цінні папери, 

виявивши ознаки підроблення, передає їх третій особі під виглядом справжніх; 

− особа, отримавши підроблені екземпляри, заздалегідь була 

поінформована про ознаки підробленні, передає їх особі під виглядом 

справжніх; 

−  особа, отримавши підроблені екземпляри, заздалегідь була 

поінформована про ознаки підроблення, передає їх третій особі, що 

поінформована про ознаки підроблення.  

Постає питання кваліфікації при відчуженні особі, поінформованій про 

підробленість національної та іноземної валюти, державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, марок акцизного податку. На думку дисертанта, є всі 

підстави визнавати збутом. А отже, «введення в обіг» не обов’язкова ознака 

збуту, це один із можливих варіантів. 

Збут підроблених предметів − умисне відчуження зазначених предметів в 

оплатній і безоплатній формі особою, яка усвідомлює наявність ознак 

підроблення національної та іноземної валюти, державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, марок акцизного податку. 

Збут незаконно одержаних марок акцизного податку − це умисне 

відчуження зазначених предметів в оплатній і безоплатній формі особою, яка 

усвідомлює факт одержання зазначених предметів з порушенням встановленого 

порядку. 

Приклад із судової практики: гр. Т. з метою збуту підроблених марок 

акцизного збору на алкогольні напої, за попередньою змовою з гр. Р., умисно, 
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усвідомлюючи неправомірність і протизаконність своїх дій, з корисливих 

мотивів, з метою отримання прибутку, домовились придбати у невстановленої 

особи, в приміщенні кафе «Малібу» 5 000 штук підроблених марок акцизного 

збору України на алкогольні напої по ціні 0,35 гривень за одну марку акцизного 

збору на алкогольні напої, які були розфасовані в 10 пакунках. Потім 5 000 

штук марок акцизного збору України перевезли на автомобілі марки «ДЕО 

СЕНС». 

Гр. Т., за попередньою змовою з гр. Р., у порушення вимог чинного 

законодавства, яке регламентує виробництво, зберігання, продаж акцизних 

марок, умисно, переслідуючи злочинний намір, направлений спрямований на 

збут підроблених марок акцизного збору для алкогольних напоїв, неправомірно 

та протизаконно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, за 

зупинкою громадського транспорту «174 квартал» у м. Кривий Ріг, в 

автомобілі, збули підроблені марки акцизного збору України на алкогольні 

напої в кількості 5 000 штук за ціною 0,75 гривні за одну підроблену марку 

акцизного збору України на загальну суму 3 400 гривень. Суд визнав 

доведеним те, що у спільних діях гр. Т. та гр. Р. є склад злочину, передбачений 

ч. 2 ст. 199 КК України, за ознаками придбання, перевезення з метою збуту, а 

також збут підроблених марок акцизного збору за попередньою змовою групою 

осіб [72, с. 107]. 

Таку форму об’єктивної сторони, як «використання» підроблених марок 

акцизного податку декриміналізовано. За визначенням це – сукупність 

механічних дій (процес) щодо маркування марками підакцизних товарів, тобто 

їх нанесення і закріплення на підакцизній продукції. Здійснювались ці дії для 

введення в оману, таким чином нелегальній продукції надавався вигляд 

виробленої на підприємстві відповідно до технологічного процесу та 

сплаченого акцизного збору, тобто візуальна ознака отримання легально 

виробленого продукту. Ці діяння були спрямовані і здійснювались заради 

успішного збуту продукції і отримання грошових коштів. А отже, фактично це 

– зберігання підроблених марок акцизного податку з метою збуту. 
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Отже, у редакції статті, передбаченій ст. ст. 199, 199-1 та 216-1 КК 

України запропоновано об’єктивну сторону злочинів визначити у трьох 

суспільно небезпечних діяннях  виготовленні, зберіганні та збуті. 

Аргументується зазначене потребою уніфікації понять таких діянь, як ввезення 

в Україну, перевезення, пересилання, придбання, що за змістом дублюють інші 

та за своєю природою є готуванням до збуту. 

У частині незаконних діянь із марками акцизного податку – це певний 

спосіб приховування ухилення від сплати акцизного податку на тютюнові 

вироби й алкогольні напої. У зв’язку з цим постає питання про співвідношення 

несплати акцизного податку та ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) (ст. 212 КК України), аналіз яких показує, що 

відповідно до чинного законодавства у ст. 216 КК встановлюється 

відповідальність лише за спосіб готування або приховування ухилення від 

сплати акцизного збору, а саме: незаконні дії з марками акцизного збору. Саме 

ж ухилення від сплати акцизного збору цією нормою не охоплюється, а тому 

вказані дії потрібно кваліфікувати за сукупністю зі ст. 212 КК [170, с. 49].  

Н.О. Гуторова зазаначала про існуюче в чинному кримінальному 

законодавстві становище, за якого кваліфікація злочину, передбаченого ст. 216 

КК «Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно 

виготовлених і одержаних або підроблених марок акцизного збору або 

контрольних марок» у частині незаконних дій з марками акцизного збору 

досить часто потребує кваліфікації  за сукупністю зі ст. 212 КК «Ухилення від 

сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів», що вимагає 

формулювання у КК України складного (складеного) злочину [30, с. 161–163]. 

Склади злочинів, у яких система оподаткування є одним із основних 

безпосередніх об’єктів, характерні для передбачених, відповідно, ст. ст. 204, 

216, 222 КК України незаконного виготовлення, зберігання, збуту або 

транспортування з метою збуту підакцизних товарів, підроблення, 

використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених 

марок акцизного збору та шахрайства з фінансовими ресурсами. У цих 
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злочинах йдеться про багатооб’єктність – поєднання в одній статті КК України 

посягань на декілька різних основних об’єктів, що при розкритті кримінально-

правової характеристики того чи іншого злочину зобов’язує робити відповідні 

застереження, а при класифікації кримінально-правових норм – фактично 

надавати перевагу одному із таких об’єктів [39, с. 109–110]. Отже, 

обґрунтованої потреби у кваліфікації за сукупністю діянь виготовлення, 

зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою 

використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, 

державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку, 

в частині діянь із марками акцизного податку та ухилення від сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів) не існує. Акцизний податок – непрямий податок 

на споживання окремих видів товарів, а марка акцизного податку – спеціальний 

знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, який 

підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізацію на 

території України цих виробів. Тому підроблення або отримання відповідних 

знаків сплати акцизного податку, що визнається одним із видів податків, які 

входять до системи оподаткування, вважається ухиленням від вказаного виду 

податків, що посягає на суспільні відносини, які забезпечують стягнення 

акцизного податку у встановленому порядку. 

Чинна редакція ст. 199 КК України характеризується поліоб’єктним 

утворенням. Тому для створення системи підпорядкованості відносин, 

визначення їх взаємозв’язку, у чому є чітка потреба при кваліфікації, слід 

окремо сформувати кримінально-правову норму, у якій відобразити 

кримінально-правову заборону незаконних дій з марками акцизного податку 

(до такого висновку автор дисертації дійшов раніше, це лише черговий 

аргумент). І має бути створено відповідну норму щодо марок акцизного 

податку як документів суворого обліку (а отже, матиме низку особливостей), 

пов’язану саме з ухиленням від сплати акцизного податку, що буде 

співвідноситися зі злочином, передбаченим ст. 212 КК України, як спеціальна 

та загальна норми. 
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Висновки до Розділу 2 

 

Аналіз об’єктивних ознак злочину, передбаченого ст. 199 КК України, 

надав можливість зробити наведені нижче  висновки. 

1. У диспозиції ст. 199 КК України визначено альтернативно предмети 

злочину у такому переліку: 1) підроблена національна валюта України у виді 

банкнот чи металевої монети; 2) підроблена іноземна валюта; 3) підроблені 

державні цінні папери; 4) підроблені білети державної лотереї; 5) незаконно 

виготовлені марки акцизного податку; 6) незаконно одержані марки акцизного 

податку; 7) підроблені марки акцизного податку; 8) незаконно виготовлені 

голографічні захисні елементи; 9) незаконно одержані голографічні захисні 

елементи; 10) підроблені голографічні захисні елементи.  

2. Національна валюта – гривня (банкноти і монети), яка є єдиним 

законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або 

такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які 

перебувають в обігу. Наявні банкноти номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 

100, 200 та 500 гривень, що є безумовними зобов’язаннями Національного 

банку України і забезпечуються всіма його активами. Монети існують таких 

видів: обігові й розмінні, пам’ятні та інвестиційні. Готівкова іноземна валюта ‒ 

це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот і монет,  що перебувають в обігу та 

є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави. 

3. Державними цінним паперами визнаються такі види: 1) державні 

облігації України (облігації внутрішніх державних позик України, облігації 

зовнішніх державних позик України та цільові облігації внутрішніх державних 

позик України) 2) казначейські зобов’язання України; 3) приватизаційні папери. 

4. Підроблений лотерейний білет належить виключно до державної 

лотереї, незалежно від виду (миттєвої, тиражної, комбінованої лотереї), без 

урахувань має чи не має він виграшну ігрову комбінацію вважається предметом 

злочину, передбаченого ст. 199 КК України. Проведення державних лотерей є 

виключно видом господарської діяльності оператора державних лотерей. 
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5. Марки акцизного податку належать до документів суворого обліку, що 

використовуються для маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту 

етилового понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць та на тютюнових виробах.  

6. Під голографічним захисним елементом розуміють голографічний 

елемент, призначений для маркування носіїв інформації, документів і товарів з 

метою підтвердження їх справжності, що виконаний з використанням 

технологій, які ускладнюють його несанкціоноване відтворення. Голографічний 

захисний елемент є однією з обов’язкових складових захисних елементів марок 

акцизного податку. Тому відсутня потреба у додатковому уточненні саме 

одного з видів елементів захисту – голографічних захисних елементів. 

Підроблення, незаконне виготовлення голографічних захисних елементів 

фактично є підробленням марок акцизного податку. 

Відповідна пропозиція також стосується контрольних марок та їх 

голографічних захисних елементів, що є предметом злочину, передбаченого ст. 

216 КК України «Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут 

незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок». 

7. Підробленими визнаються грошові знаки, державні цінні папери, 

білети державної лотереї, марки акцизного податку, які виготовлені будь-яким 

способом, включаючи промисловий, та імітують справжні, а також видозмінені 

справжні, перероблені будь-яким способом зі зміною зображення, що у 

звичайних умовах ускладнює або зовсім виключає їх виявлення. 

8. Незаконно одержаними визнаються марки акцизного податку, які 

отримані будь-яким шляхом із порушенням встановленого законодавством 

України порядку, і в тому разі, коли марки отримуються внаслідок їх 

викрадення зі спеціалізованих підприємств, під час перевезення або зберігання 

чи в результаті зловживання службовою особою податкового органу або в 

результаті її службової недбалості під час реалізації марок тощо. 

9. Незаконно виготовленими марками акцизного податку є фактично 

справжні марки акцизного податку з елементами захисту і дизайну та 

необхідними реквізитами, але вони виготовлені з порушенням встановленого 
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порядку їхнього отримання, тому їх доречно визначити як «незаконно 

одержані». Відповідна пропозиція надає можливість уникнути порушення 

законодавчої техніки у диспозиції, передбаченій ст. 199 КК України, а саме: 

«виготовлення … незаконно виготовлених марок акцизного податку, 

голографічних захисних елементів». 

10. Вбачається доцільним продовження кримінально-правової політики 

держави щодо гуманізації відповідальності за злочини у сфері господарської 

діяльності щодо незаконних дій з підробленими білетами державних лотерей із 

виокремленням в окрему кримінально-правову норму, із визначенням у санкції 

статті покарання за цей злочин у виді штрафу. 

11. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 199 КК України, 

відображена у семи суспільно небезпечних діяннях, може бути вчинена лише у 

формі дії і за конструкцією визнається формальним складом злочину. 

12. Виготовлення підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів 

державної лотереї, марок акцизного податку – це умисна дія, яка полягає у 

створенні предметного зображення грошових знаків, державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, марок акцизного податку, зовнішньо схожого зі 

справжніми або внесенням змін до справжніх предметів (в т.ч. незаконне 

внесення змін до облікового запису на рахунку в цінних паперах). 

13. Зберігання − це умисні дії, які полягають у володінні (незалежно від 

тривалості в часі) підробленої грошової одиниці, державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, марок акцизного податку, що можуть знаходитися як 

при особі, так і обраному нею місці. 

14. Придбання – це отримання винним підроблених грошових знаків 

України, іноземної валюти, державних цінних паперів, білетів державної 

лотереї, марок акцизного податку у будь-який спосіб. 

Придбання вважається закінченим із моменту отримання підробок, а факт 

отримання засвідчує володіння, що визнається зберіганням. Оскільки час 

перебування у винного підроблених предметів при зберіганні на кваліфікацію 

не впливає, то зберігання є закінченим з моменту початку володіння ними, а 
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отже, з моменту отримання. Тому дію «придбання» слід виключити із переліку 

суспільно небезпечних діянь, передбачених ст. 199 КК України. 

15. Перевезення – це переміщення з одного місця в інше підробленої 

національної та іноземної валюти, державних цінних паперів, білетів державної 

лотереї, незаконно одержаних або підроблених марок акцизного податку, 

здійснене на території України із використанням транспортних засобів або 

будь-яким об’єктом, який використовується як засіб перевезення. Тому 

обов’язковою ознакою об’єктивної сторони у формі перевезення слід вважати 

будь-який вид транспорту або будь-який об’єкт, який використовується як засіб 

перевезення. 

16. Ввезення в Україну необхідно тлумачити як переміщення за 

допомогою будь-якого транспортного засобу чи будь-яким об’єктом, який 

використовується як засіб перевезення через державний кордон України 

підробленої національної та іноземної валюти, державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, незаконно одержаних або підроблених марок 

акцизного податку для їх постійного чи тимчасового місцезнаходження в 

Україні. 

У визначені «ввезення до України» обов’язковою ознакою складу 

злочину є місце його вчинення – державний кордон України. За цією ознакою 

здійснюється відмежування дій «ввезення в Україну» та «перевезення».  

Дисертант поділяє позицію щодо потреби уніфікації термінів 

«перевезення» та «ввезення в Україну» та об’єднання зазначених суспільно 

небезпечних діянь поняттям «перевезення». З урахуванням особливостей 

вчинення діянь «перевезення» та «зберігання», збігаються у часі і 

кваліфікуються як перевезення за наявності використання транспортних засобів 

як засобів вчинення злочину. Визнано небажаним виокремлення поетапних 

підготовчих дій за низкою обставин (використання транспортних засобів тощо), 

які кардинально не впливають на суспільну небезпечність. Доцільно визначити 

єдине поняття, яке охоплювало б більшість підготовчих дій до збуту з 

предметами злочину без деталізації та загромадження диспозиції статті.  
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17. Пересилання – це переміщення підроблених національної валюти 

України, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної 

лотереї, незаконно одержаних або підроблених марок акцизного податку у 

просторі з одного місця в інше, що поєднане з використанням послуг третіх 

осіб (поштою, посильним, службами доставки). 

Пересилання, що здійснюється за допомогою третіх осіб, яким  

делегуються обов’язки схоронності та доставлення вказаних предметів, після 

оформлення договору на пересилання та передачі цих предметів вважається 

закінченим злочином. Фактично вчиняється їх відчуження, що є одним із 

варіантів збуту, тому виокремлення у переліку діянь, передбачених у 

диспозиції ст. 199 КК України, варто  визнати зайвим. 

18. Збут підроблених предметів − це умисне відчуження зазначених 

предметів в оплатній і безоплатній формі особою, яка усвідомлює наявність 

ознак підроблення національної та іноземної валюти, державних цінних 

паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку.  

19. Збут незаконно одержаних марок акцизного податку − це умисне 

відчуження зазначених предметів в оплатній і безоплатній формі особою, яка 

усвідомлює факт одержання зазначених предметів з порушенням встановленого 

порядку. 

20. Пропонується визначити окрему кримінально-правову норму у 

ст. 216-1 КК України «Виготовлення, зберігання чи збут незаконно одержаних 

чи підроблених марок акцизного податку» з визначенням покарання, що 

відповідає суспільній небезпечності діяння. 

21. До чинної редакції ст. 199 КК України варто внести зміни з метою: 

виправлення недосконалості мови кримінального закону щодо 

термінологічного звороту «виготовлення … незаконно виготовлених»; 

необхідності уніфікації термінів у ст. 199 КК України пропонується 

передбачити такі суспільно небезпечні діяння, як виготовлення, зберігання чи 

збут підробленої національної та іноземної валюти, державних цінних паперів. 
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РОЗДІЛ 3 

СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, 

ПРИДБАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПЕРЕСИЛАННЯ, ВВЕЗЕННЯ В 

УКРАЇНУ З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ, 

ЗБУТУ АБО ЗБУТ ПІДРОБЛЕНИХ ГРОШЕЙ, ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ 

ПАПЕРІВ, БІЛЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ЛОТЕРЕЇ, МАРОК АКЦИЗНОГО 

ПОДАТКУ ЧИ ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

3.1 Суб’єкт виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу 

товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних 

захисних елементів 

 

 

Суб’єкт злочину є одним із елементів складу злочину, що найбільш тісно 

пов’язаний з кримінальною відповідальністю. Однак, не применшуючи 

значення інших елементів складу злочину, слід визнати, що всі питання 

кримінальної відповідальності передусім пов’язані з фізичною, осудною 

особою, яка досягла віку, встановленого законом про кримінальну 

відповідальність, та вчинила суспільно небезпечне діяння [121, с. 68]. 

Суб’єкт злочину характеризується певними ознаками, які поділяються на 

обов’язкові та додаткові. До обов’язкових ознак суб’єкта злочину належать: 

фізична особа, загальний вік, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, осудність особи. Відсутність будь-якої із цих обов’язкових 

ознак вказує на відсутність суб’єкта злочину взагалі. У тих випадках, коли, 

окрім обов’язкових ознак суб’єкта злочину, передбачаються його додаткові 

ознаки, їх (ознак) наявність (сукупність) можна охарактеризувати суб’єкта 

злочину як спеціального. Ознаки такого спеціального суб’єкта можуть 

закріплюватись в окремих нормах КК України або визначатися тлумаченням їх 

окремих положень. За відсутності будь-якої ознаки спеціального суб’єкта 

злочину наявність складу злочину, елементом якого є такий суб’єкт, 

виключається [10, с. 146]. 

Особа визнається суб’єктом злочину, якщо: 1) вчинене діяння, 

передбачене Особливою частиною КК України; 2) досягла віку, з якого за 
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даний вид злочину настає кримінальна відповідальність; 3) злочин вчинено в 

стані осудності. І психофізіологічна зрілість, і стан психічного здоров’я є 

необхідними передумовами усвідомлення фактичного характеру та негативного 

соціального значення вчинених особою діянь і здатністю керувати ними з 

урахуванням інтересів інших осіб, суспільства й держави [83, с. 86]. 

Законодавець у ст. 18 КК України прописав, що суб’єктом злочину є 

фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК 

України може наставати кримінальна відповідальність. «Суб’єкт злочину»  це 

кримінально-правовий термін, який визначає юридичну характеристику особи, 

яка вчинила злочин, і відрізняється від кримінологічного поняття «особа 

злочинця». Особа злочинця як більш об’ємне поняття розкривається через 

соціальну сутність особи, а також через комплекс характерних ознак, якостей, 

зв’язків, відносин, моральний і духовний світ, у взаємодії з індивідуальними 

особливостями та життєвими факторами, що знаходяться в основі злочинної 

поведінки [121, с. 23]. Навіть у порівнянні спеціального суб’єкта з наявними 

додатковими ознаки відповідне поняття визнається більш чітким аніж поняття 

«особа злочинця». 

Отже, підсумовуючи зазначене, можна констатувати, що відмінність між 

ними полягає в тому, що особа злочинця – це комплекс притаманних особі, 

індивідуальних, набутих соціальних ролей та якостей, і така характеристика 

безпосередньо залежить від особи, її життєвого досвіду, тоді як загальний 

суб’єкт злочину є сукупністю трьох сталих ознак, дві з яких визначаються як 

формальні (фізична особа й вік), третя – змішаного типу. 

Частково характерні риси особи злочинця враховуються у переліку засад 

призначення покарання, при індивідуалізації покарання, у переліку обставин, 

які пом’якшують або обтяжують покарання, а також у разі призначення більш 

м’якого покарання, ніж передбачено законом, звільнення від відбування 

покарання з випробуванням, умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, звільнення від 

покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування. 
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Тобто диференціація кримінальної відповідальності та індивідуалізація 

покарання здійснюються з урахуванням характеристики особи винного, і 

відповідний спектр ознак є частиною характеристики особи злочинця. 

Не можна залишити осторонь питання відповідальності юридичних осіб у 

кримінальному праві. У результаті доволі тривалої дискусії щодо можливості 

визнання суб’єктом законодавцем злочину юридичних осіб, а також доцільність 

визнавати суб’єктом злочину фізичну особу в разі, коли такий злочин 

вчиняється від імені юридичної особи [111, 122], було доповнено Розділ XIV-1 

КК України «Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб». 

Такий крок надає можливість імплементувати у національне 

законодавство положення відповідних нормативно-правових документів 

(конвенцій), ратифікованих Верховною Радою України, щодо відповідальності 

юридичних осіб за певні види злочинів, визначених конвенціями, вчинених від 

імені та/або в інтересах юридичних осіб їх уповноваженими органами [10, 

с. 150–151]. Також необхідно вирішити проблему відповідальності юридичних 

осіб системно і комплексно, а не частково – встановлення відповідальності 

юридичних осіб лише за одну групу злочинів [5, с. 109]. 

Однак законодавець визнав доречним вжити вибірковий метод щодо 

застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. 

Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до 

юридичних осіб: 1) штраф; 2) конфіскація майна; 3) ліквідація. До юридичних 

осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи 

кримінально-правового характеру, а конфіскація майна – лише як додатковий. 

При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа 

зобов’язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також 

розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана 

юридичною особою (ст. 96-6 КК України).  

При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового 

характеру судом враховуються ступінь тяжкості вчиненого її уповноваженою 

особою злочину, ступінь здійснення злочинного наміру, розмір завданої шкоди, 
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характер та розмір неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути 

отримана юридичною особою, вжиті юридичною особою заходи для 

запобігання злочину. 

Хоча дослідження заходів кримінально-правового характеру, що 

застосовуються до юридичних осіб, виходить за межі предмета представленого 

дослідження, однак виникає питання щодо суперечливості вжитих термінів і 

неоднозначного їх законодавчого тлумачення. Штраф і конфіскація майна 

водночас визнаються «покаранням» і «заходами кримінально-правового 

характеру». Виникає питання про співвідношення їх природи і наслідків. У 

ст. 53 КК України визначається штраф. За легальним тлумаченням ним є 

грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених в 

Особливій частині КК України, тоді як у ст. 96-7 КК України він розуміється як  

грошова сума, що сплачується юридичною особою на підставі судового 

рішення. Неточності й похибки, допущені у процесі законотворчості, тягнуть за 

собою відхилення від принципів техніко-юридичного конструювання правових 

норм, але порушують не тільки їх, а й правила правової логіки. 

За такої ситуації актуальною є позиція Б.В. Волженкіна стосовно 

відмінностей суб’єкта злочину та суб’єкта кримінальної відповідальності. 

Уточнення полягає у тому, що злочин може вчинити тільки фізична особа, яка 

володіє свідомістю та волею. Однак притягуватися до кримінальної 

відповідальності за злочинні діяння можуть не тільки фізичні, а за певних 

обставин юридичні особи [21, с. 25–26]  

Запровадження вікових меж кримінальної відповідальності зумовлене 

існуючими у конкретному суспільстві уявленнями про набуття більшістю його 

членів здатності розуміти суспільний характер своїх дій та/або їх наслідків 

(у тому числі суспільно небезпечних) із моменту досягнення певного віку [10, 

с. 148]. При цьому сприйняття оточення полягає не тільки у правильній оцінці 

фактичних ознак життєвої ситуації, а й її соціального аспекту, зокрема 

співвідношення дій особи та її оточуючих з установленими моральними та 

правовими нормами [80, с. 327]. 
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Який би тяжкий злочин не вчинила особа, але якщо вона не досягла 

встановленого кримінальним законом віку, вона не буде визнаватися суб’єктом 

злочину, і питання притягнення її до кримінальної відповідальності не 

розглядається. 

У КК України встановлено, що кримінальній відповідальності підлягають 

особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років (ч. 1 ст. 22 

КК). Вік як ознака суб’єкта злочину розуміють як кількість років, прожитих 

особою з моменту його народження і до моменту вчинення кримінально- 

караного діяння [154, с. 193]. 

Вік встановлюється документально або на підставі висновку експерта. 

Особа вважається такою, що досягла певного віку не у день її народження, а з 

нуля годин наступної доби. Експертиза, як правило, надає можливість 

встановити роки життя без конкретної дати. У такому випадку визначають днем 

народження особи останній день року, який названий експертами. Якщо 

експертний висновок містить можливу вікову межу у розмірі декількох років, 

особа вважається такою, що досягла визначеної мінімальної вікової межі.  

Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. Стан осудності не 

означає абсолютного психічного здоров’я. 

Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення 

суспільно небезпечного діяння, передбаченого КК України, перебувала в стані 

неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати 

ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу 

психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. До 

такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи 

медичного характеру. 

Із законодавчого визначення формула неосудності складається з таких 

двох критеріїв, як: медичний (біологічний) вказує на наявність психічного 

захворювання (а) хронічного психічного захворювання, (б) тимчасового 

розладу психічної діяльності, (в) недоумства або (г) іншого хворобливого стану 
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психіки та юридичного (психологічного) критерію, що характеризується двома 

ознаками: інтелектуальною (не міг усвідомлювати) або вольовою (не міг 

керувати). 

При вирішенні питання осудності чи неосудності слід брати до уваги 

таке. 

По-перше, неосудність не є постійним станом особи. Як і будь-яка 

хвороба, психічний розлад якісно чи кількісно може змінюватися під час своєї 

плинності. Тому для кримінально-правової оцінки важливо встановити 

психічний стан у момент вчинення суспільно небезпечного діяння. Тобто 

визначити чи могла особа усвідомлювати фактичний характер та суспільну 

небезпеку своїх дій саме в момент вчинення злочину й керувати ними. 

По-друге, стан психічного нездоров’я залежно від характеру та глибини 

пошкодження психіки можуть різною мірою обмежувати інтелектуальні та 

вольові здібності особи. Хворобливий стан може бути таким, що особа 

усвідомлює суспільно небезпечний характер одних дій, однак не розуміє 

соціальної шкідливості інших. Тому судово-психіатричною експертизою має 

досліджуватись не взагалі здатність особою усвідомлювати суспільно 

небезпечний характер своїх дій, а здатність усвідомлювати фактичний характер 

і суспільну небезпеку саме вчинених діянь, передбачених кримінальним 

законом. Тобто неосудність має бути встановлена щодо всіх суспільно 

небезпечних діянь вчинених особою [154, с. 196]. 

Відповідно до ст. 20 КК України обмежено осудною визнається особа, 

яка під час вчинення злочину, через наявний у неї психічний розлад, не була 

здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати 

ними. Зміст поняття обмеженої осудності особи визначається за двома 

критеріями – медичним та юридичним. Медичний критерій вказує на наявність 

в особи психічного розладу. Юридичний критерій обмеженої осудності 

утворюють інтелектуальна й вольова ознаки. Інтелектуальна ознака охоплює 

нездатність особи повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність), а 

вольова – нездатність особи певною мірою керувати ними. 
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Проблема полягає у відсутності конкретних різновидів психічних 

розладів, що складають медичний критерій обмеженої осудності, оскільки в ст. 

20 КК України їх перелік не визначено. У зв’язку з цим на правозастосовному 

рівні існує проблема доцільності визнавати такими різновидами будь-який 

психічний розлад, що підтверджується відповідним медичним діагнозом. 

Зрештою, така нормативна невизначеність значно ускладнює встановлення на 

практиці «межі»: психічні розлади, що тягнуть за собою певну нездатність 

особи усвідомлювати свою поведінку та (або) керувати нею, відрізняються від 

тих різновидів, що зумовлюють нездатність усвідомлювати свої дії чи 

бездіяльність та (або) керувати ними не в повному обсязі [10, с. 156]. 

Аналізований злочин відрізняється тим, що особа, яка його вчиняє, чітко 

усвідомлює свої діяння, досягає потрібного результату, планує свою діяльність 

та вираховує можливі варіанти розвитку подій і може маскувати свою 

діяльність від викриття. Тому питання призначення судово-психіатричних 

експертиз для цієї категорії справ не характерне. 

Стосовно суб’єкта відповідного злочину визначають такі його 

особливості. За збут підроблених предметів до відповідальності мають 

притягуватись три категорії осіб: 1) ті, хто виготовляють підробки, або їх 

співучасники; 2) особи, які спеціально отримують фальшивки від 

підроблювачів для їх розповсюдження; 3) особи, які випадково отримали 

підроблені предмети, а згодом, усвідомивши їх справжній характер, запускають 

підробки в обіг [78, с. 282]. Доречним вбачається зазначити про четверту 

категорію осіб, які отримали підроблені екземпляри, заздалегідь були 

поінформовані про ознаки підроблення та збувають третім особам 

(поінформованим про ознаки підроблення) для розповсюдження. 

У юридичній літературі зазначається, що залежно від способу 

виготовлення марок акцизного податку до злочину можуть бути причетні: 

працівники: державних підприємств, що виготовляють марки з використанням 

промислових потужностей; підприємств різних форм власності, що не мають 

права на виготовлення марок; установ, що подають заявки на їх виготовлення, а 
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у випадках підроблення, використання чи збуту − будь-яка особа (як фізична, 

так і службова), яка не має відношення до виготовлення марок акцизного 

податку і контрольних марок [26]. З огляду на таку характеристику можна 

зробити висновок, що злочин у формі незаконного виготовлення марок 

акцизного податку, контрольних марок і голографічних захисних елементів 

вчиняється працівниками спеціалізованих підприємств, які здійснюють їх 

виготовлення, тобто в цій частині суб’єкт злочину є спеціальним [78, с. 282]. 

Постає питання у цій площині стосовно незаконного виготовлення банкнот, 

цінних паперів працівником банкнотно-монетного двору. Однак у підрозділі 2.2 

уже наголошувалося на штучному створенні відмежування понять 

«виготовлення» та «підроблення» в межах однієї кримінально-правової норми. 

Тим паче теоретики та практики не визнають відповідної особливості стосовно 

виготовлення підроблених грошей, цінних паперів, білетів лотереї, тому 

законодавець не виокремлює у редакції ст. 199 КК України окремо форму 

об’єктивної сторони «підроблення».  

Серед класифікацій спеціального суб’єкта найбільш приближеною для 

практичного застосування, у якій визначаються такі групи, є : 

1) ознаки, які характеризують правове становище особи; 

2) демографічні ознаки, що визначають фізичні якості особи злочинця; 

3) ознаки, що підтверджують службове становище, характер виконуваних 

робіт або будь-яку професію особи;  

4) ознаки, що характеризують особу, яка у минулому займалася 

злочинною діяльністю [121, с. 200]. 

Подекуди у законі про кримінальну відповідальність прямо не визначено 

додаткові ознаки спеціального суб’єкта злочину, у такому випадку особу слід 

встановлювати за характерними особливостями професії, роду роботи, 

наявного становища, її обов’язків, повноважень і за іншими ознаками.  

Чи можливо з огляду на це злочини у формі незаконного виготовлення 

марок акцизного податку, контрольних марок і голографічних захисних 

елементів, що вчиняються працівниками спеціалізованих підприємств, 
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визнавати спеціальним суб’єктом. На переконання дисертанта, виконання 

технічних функцій щодо виготовлення, зберігання, перевезення або видачі 

марок акцизного податку не зумовлює наявності особливих якостей, а полягає у 

виконанні певних робіт, пов’язаних із наявністю прямого доступу до марок 

акцизного податку. 

Виготовлення марок акцизного податку, голографічних захисних 

елементів працівником спеціалізованих підприємств є виготовленням 

незаконно одержаних марок з порушенням встановленого порядку, оскільки він 

є несанкціонованим. Тлумачення положень кримінально-правової норми, 

передбаченої  ст. 199 КК України, не відображає додаткових ознак суб’єкта, а 

отже, засвідчує відсутність спеціального суб’єкта. Тому при вчинені будь-якої 

форми об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 199 КК України, мають 

визнавати суб’єкт злочину – загальний.  

Дії працівників податкових органів, які подали сфальсифіковані заявки на 

виготовлення марок акцизного збору, а також дії інших осіб, які подали заявки 

на виготовлення марок усупереч установленому законодавством порядку, 

повинні розцінюватись як співучасть у вчинені злочину, передбаченому ст. 199 

КК України і кваліфікуватись із посиланням на відповідну частину ст. 27, а за 

наявності до цього підстав – і за ст. 366 КК України як службове підроблення 

[78, с. 282]. 

Отже, суб’єктом злочину, що передбачений ст. 199 КК України, 

визнається фізична осудна особа, яка досягла шістнадцятирічного віку. 

Аналізований злочин відрізняється тим, що особа, яка його вчиняє, чітко 

усвідомлює свої діяння, досягає потрібного результату, планує свою діяльність 

та вираховує можливі варіанти своєї поведінки й розвитку подій та може 

маскувати свою діяльність від викриття. Тому питання розгляду неосудності 

для цієї категорії  справ не характерне. Аналізований злочин вчиняється 

загальним суб’єктом, оскільки додаткових ознак спеціального суб’єкта 

диспозиція статті не містить, не витікають ознаки спеціального суб’єкта і зі 

змісту диспозиції статті. 

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/


133 

 

3.2 Суб’єктивна сторона виготовлення, зберігання, придбання, 

перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при 

продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних 

паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи 

голографічних захисних елементів 
 

Суб’єктивна сторона злочину є одним елементів вчинення злочину, 

складовою підстав кримінальної відповідальності, відповідно, одним із 

критеріїв, за яким відрізняють злочинну поведінку від соціально-корисної. 

Зміст суб’єктивної сторони значною мірою визначає ступінь суспільної 

небезпечності вчиненого протиправного діяння та суб’єкта злочину, що 

впливає на вид і розмір призначеного покарання. 

Визначення суб’єктивної сторони надає можливість встановити 

психологічне ставлення особи до вчиненого нею суспільно небезпечного діяння 

та його наслідків, виявити, до чого прагнула особа при вчиненні суспільно 

небезпечних дій і що мотивувало її дії. 

У науці кримінального права переважає думка про те, що психологічний 

зміст суб’єктивної сторони злочину розкривається за допомогою таких 

юридичних ознак, як вина, мотив та мета, які характеризують різні форми 

психічної активності людини. Вони органічно пов’язані між собою та залежні 

один від одного, тим не менше складають самостійне органічне явище, жоден з 

яких не може охоплювати інших як складову частину. І кожна з ознак має різне 

значення [154, с. 44]. 

На законодавчому рівні визначено, що виною є психічне ставлення особи 

до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК України, та її наслідків, 

виражене у формі умислу або необережності (ст. 23 КК України). 

Виділення змісту вини як родового поняття змісту умислу та змісту 

необережності навряд чи теоретично й практично обґрунтовано. Для 

правозастосовчої практики потребується встановлення конкретних ознак змісту 

певної форми вини, найчастіше визначають зміст умислу. Зміст конкретної 

вини – це зміст умислу чи необережності у конкретному злочині [88, с. 226]. 

Предметний зміст вини утворюють взаємопов’язані інтелект та воля. 
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Інтелектуальна ознака прямого умислу двоєдина: перше, це усвідомлення 

особою суспільної небезпечності своїх діянь, тобто суб’єкт розуміє загальний 

характер об’єкта через сприйняття їх предметів (розуміння є не рівнозначним 

знанню юридичної визначеності), фактичний зміст і соціальне значення 

вчинених суспільно небезпечних діянь. Друга складова інтелектуальної ознаки 

включає передбачення наслідків і означає відображення у свідомості особи тієї 

шкоди, яка буде спричинена охоронюваним суспільним відносинам.  

Також слід урахувати таке. Законодавець додає до переліку обов’язкових 

ознак суспільно небезпечного діяння їх усвідомлення, що обов’язково входить 

до змісту інтелектуального змісту вини. Тому фактично при визначенні форм 

вини злочинного діяння слід встановити психічне ставлення особи до 

об’єктивних ознак. 

Свідченням того, що злочин, передбачений ст. 199 КК України, 

вчиняється саме з прямим умислом, є визначення у диспозиції кримінально-

правової норми спеціальної мети: з метою використання при продажу товарів 

та метою збуту. Також вчинення суспільно небезпечних діянь із вказівкою на 

характеристику марок акцизного податку та голографічних захисних елементів 

– незаконно виготовлених, підроблених або одержаних, що підтверджує  

умисний характер вчинених діянь. 

Інтелектуальний момент прямого умислу злочину, передбачено ст. 199 

КК України, включає в себе усвідомлення суспільно небезпечного характеру 

вчинюваних дій, спрямованість на їх протиправне виготовлення, зберігання, 

придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну та збут підроблених 

грошових знаків, державних цінних паперів, білетів лотереї, незаконно 

виготовлених, підроблених та одержаних марок акцизного податку й 

голографічних захисних елементів. 

При ввезенні в Україну винна особа усвідомлює факт перетинання  

державного кордону із забороненими предметами злочину за допомогою 

засобів транспортування як засобів вчинення злочину. 
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При перевезенні заборонених предметів злочинів усвідомлюються 

використання засобів транспортування як обов’язкових засобів вчинення 

злочину, за допомогою яких здійснюється переміщення заборонених предметів 

до певного пункту призначення. Отже, додаткові ознаки об’єктивної сторони 

при ввезенні в Україну – місце вчинення та засоби вчинення злочину, а також 

при перевезенні – використання засобів вчинення злочину, є обов’язковими для 

встановлення при визначенні інтелектуального моменту прямого умислу. 

Вольова сторона психічного ставлення особи до вчиненого нею суспільно 

небезпечного діяння утворює вольовий елемент вини, предметний зміст якого 

визначається конструкцією складу злочину. Предметом вольового ставлення 

суб’єкта є також коло фактичних обставин, які становлять предмет 

інтелектуального відношення, обставини, що визначають юридичну сутність 

діяння, які в сукупності утворюють склад злочину. Але слід  виділити вольове 

ставлення до головної об’єктивної ознаки складу злочину, в якій втілюється 

суспільна небезпечність даного злочину, воно є певним критерієм при 

встановленні форми вини [154, с. 53]. 

Потребує врахування спосіб законодавчого описання складу злочину, 

передбачений ст. 199 КК України, який є формальним, а отже, прямий умисел 

виключає передбачення наслідків, а вольовий момент переноситься на факт 

вчинення злочинного діяння. Відтак, прямий умисел у формальних складах 

злочину полягає в тому, що особа усвідомлює суспільну небезпечність своєї 

поведінки і бажає діяти таким чином. Процес формування бажання пов’язують 

з послідовно визначеними етапами: поява потреби, формування мотиву 

(перетворення її в спонукання до дії); постановка мети; прагнення досягнути 

визначеної мети [171, с. 593–594]. 

Отже, вольовий момент прямого умислу характеризується бажанням 

(прагненням) особи вчинити передбачене кримінальним законом суспільно 

небезпечне діяння: виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою подальшого їх збуту та збут 

підроблених грошових знаків, державних цінних паперів, білетів лотереї, 
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незаконно виготовлених, підроблених або одержаних марок акцизного податку 

та голографічних захисних елементів. 

Однак зміст вини не виявить, чому і заради чого особа вчинила злочин, це 

розкривають саме мотив та мета як ознаки суб’єктивної сторони.  

У диспозиції ч. 2 ст. 327-1 КК РФ визначено: використання завідомо 

підроблених акцизних марок, спеціальних марок або знаків відповідності, 

захищених від підроблення. Законодавець визначає обов’язкове усвідомлення 

особою ознак підроблення під час їх використання, це є  ключовою ознакою. 

Ознака «завідомість» відноситься лише до окремих ознак складу злочину. 

«Завідомість», як правило, стосується характеристики не всього 

інтелектуального моменту вини, а лише його частини – свідомості. Завідомість, 

характеризуючи інтелектуальний момент вини, припускає високий ступінь 

усвідомленості обставин, до яких вона належить, означає, що суб’єкт на момент 

учинення злочину має знання (достовірні) про особливі ознаки предмета 

злочину, що не викликають у нього сумнівів, потерпілого, характер діяння, 

якість відомостей, документів, свідчень або про властивість діяння спричинити 

ті або інші наслідки [54, с. 158]. 

Включення завідомості як ознаки до суб’єктивної сторони не виправдано, 

оскільки вона не є самостійним елементом психічної діяльності. Це певний 

юридико-технічний прийом, що застосовується для характеристики  

суб’єктивної сторони. Це певний спосіб визначення в законі того, що суб’єкту 

при вчиненні відповідного небезпечного діяння було завідомо відомо про 

наявність певних обставин, які мають суттєве значення для кваліфікації або для 

призначення покарання, що свідчить про достовірне знання особою відповідних 

обставин [154, с. 48]. 

Мотив і мета визначають постановку конкретних завдань реальних дій, 

вибір способів та засобів їх рішення. На їх основі виникає ідеальна модель 

злочинного діяння, відповідно, вони є фундаментом, на якому народжується 

реальне психічне ставлення особи до суспільно небезпечного діяння, тобто 

власне вина. Зміст вини в багатьох аспектах визначається мотивом і метою. 
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Наявність умисної форми вини зобов’язує досліджувати питання про мотиви та 

мету вчинення злочину. Без визначення мотиву й мети вчиненого складно 

(іноді неможливо) відрізнити один злочин від одного. 

При вчиненні будь-яких діянь особа визначає мету, певну модель 

майбутнього, яку вона намагається досягнути при вчиненні злочину. Досить 

влучно визначено щодо мети злочину: вона слугує тим дзеркалом, в якому 

певною мірою відображаються і потреби, й інтереси суб’єкта, і соціальна 

позиція, і моральні цінності особи [154, с. 306].  

Необережні злочини, склад злочину з альтернативною формою вини, 

злочини, вчинення яких можливе з будь-яким видом умислу, ніколи не 

включають у свій склад злочину спеціальну мету [154, с. 116]. Отже, 

виготовлення й інші незаконні дії, передбачені ст. 199 КК України, можуть 

бути вчинені тільки з прямим умислом. 

При вчиненні злочину з прямим умислом особа, маючи певну мету, 

прагне до її досягнення, тому настання суспільно небезпечних наслідків 

вчиненого злочину є або кінцевою, або проміжною метою особи [91, с. 157]. 

Вивчення юридичних джерел та ознайомлення з матеріалами практики 

дало підстави стверджувати, що мета злочину, яка визнається обов’язковою 

ознакою суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 199 КК України, не 

сприймається як аксіома та немає єдиної визначеної позиції щодо її існування. 

Уперше мета збуту при виготовленні підроблених грошей була введена 

як конституційна ознака у конструкцію кримінально-правової норми до КК 

РСФСР 1922 р. У дослідженнях вітчизняних правників зазначається, що 

правоохоронні органи й органи правосуддя не завжди з достатньою повнотою 

з’ясовують мету вчинення даного злочину, приділяючи увагу переважно 

встановленню об’єктивних ознак, які вказані в диспозиції ст. 199 КК України. 

Внаслідок цього іноді робляться необґрунтовані висновки про наявність мети 

злочину на підставі здебільшого факту виявлення підробок або інструментів чи 

пристосувань, призначених для їх виготовлення, всупереч іншим обставинам 

[95, с. 139]. 
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Неодноразово висловлювалися пропозиції щодо виключення мети як 

обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 199 КК 

України [23, с. 47–48]. О.О. Дудоров обґрунтував хибність такої позиції, 

пояснивши, що проблема посилення ефективності протидії підробленню 

грошей, державних цінних паперів і білетів державної лотереї має 

вирішуватись шляхом поліпшення діяльності правоохоронних органів, 

запровадження дієвого контролю за обігом відповідної техніки і обладнання, а 

не за рахунок соціально і юридично необґрунтованих змін закону. Відповідний 

висновок, на думку дисертанта, взагалі стосується змін змісту ст. 199 КК 

України, що мали місце у 2012 р. щодо марок акцизного податку та 

голографічних захисних елементів.  

Стосовно законодавчої конструкції ст. 216 КК України Т. Крижанівська 

зазначала: більшість злочинних діянь, пов’язаних із незаконним виготовленням 

або підробленням з марками акцизного збору, контрольними марками та 

голографічними захисними елементами, фактично вчиняється саме з метою їх 

збуту або з метою незаконного використання. Вчинення аналогічних діянь без 

мети збуту або незаконного використання не становить значної суспільної 

небезпеки. Тому вчена вважала доцільним включення до обов’язкових ознак 

складу злочину спеціальної мети – мети збуту або незаконного використання 

[62, с. 117]. 

І якщо дилема питання раніше полягала в тому, потрібна мета збуту чи ні 

(стосовно її необов’язковості переважно лунало у криміналістичних 

дослідженнях), то сьогодні у диспозиції цієї норми визначено дві альтернативні 

мети «з метою використання при продажу товарів або збуту». Згідно з 

правилами граматичного тлумачення кримінальна відповідальність може 

настати тільки у випадку вчинення хоча б одного з шести альтернативних діянь 

об’єктивної сторони, а саме: виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну визначених предметів злочинів, передбачених 

у ст. 199 КК України, коли винний переслідував мету використання при 

продажу товарів або мету збуту. Річ в тім, що у відповідному «рівнянні» 
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особливу роль відіграє характеристика предмета злочину. З огляду на що маємо 

два ключових питання: 1) питання з приводу того, чи доречно визначати мету 

«використання при продажу товарів» для суспільно небезпечних діянь стосовно 

підроблених грошей, держаних цінних паперів і білетів державної лотереї; 

2) питання співвідношення мети «використання при продажу товарів» та мети 

«збуту». 

Мета злочину ‒ це ідеальна (уявна) модель майбутнього бажаного 

результату, до настання якого прагне винний, вчиняючи злочин [154, с. 115]. 

Якщо в законі вказується спеціальна мета злочину, то засобом її досягнення в 

злочинах із формальним складом є описане в диспозиції кримінально-правової 

норми діяння. Вчинення дій, свідомо вибраними як засіб задоволення 

внутрішньої потреби, завжди є для винного бажаними, а це означає, що вони 

можуть вчинятися лише з прямим умислом. 

Для складу злочину виготовлення (відповідно до чинної редакції норми  

зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну) 

фальшивих грошових знаків не важливо, яким чином планував винний 

здійснити мету збуту: особисто або через інших осіб. Але встановлення самої 

мети збуту у діях особи, що виготовила підроблені грошові знаки, у цих 

випадках має суттєву різницю. Коли виготовлення підроблених грошових 

знаків супроводжується їх збутом саме виготовлювачем, то наявність мети 

збуту при  виготовленні не викликає сумнівів. Коли збут підроблених грошей 

здійснюється іншими особами без прямої участі виготовлювача, про наявність 

мети збуту при виготовленні підроблених грошових знаків можливо визначати 

з урахуванням обстановки вчинення виготовлення, передачі підроблених 

екземплярів іншим особам, що в подальшому здійснювали їх збут. 

Встановлення мети збуту підроблених грошових знаків більш ускладнюється, 

коли злочинні дії виготовлювача припинені на стадії попередньої злочинної 

діяльності або хоч і після виготовлення підробок, але до початку збуту. 

Вирішення такого завдання потребує детального аналізу всіх обставин діяння у 

конкретній обстановці його вчинення. У випадках, коли  зображення грошових 
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знаків, виготовлених без мети збуту під виглядом справжніх, без відома особи, 

що виготовила, збуваються іншими особами як фальшиві, відповідальності за 

фальшивомонетництво підлягають тільки ці особи [166, с. 45–46].  

Встановлення мети збуту або мети використання при продажу товарів 

при виготовленні, зберіганні, придбанні, пересиланні, ввезенні в Україну 

підроблених грошей, державних цінних паперів і білетів державної лотереї, 

марок акцизного податку, голографічних захисних елементів визначається 

обов’язковою умовою кримінальної відповідальності за злочин, передбачений 

ст. 199 КК України. Визначення мети для аналізованого злочину відіграє роль 

ознак, що надають діянню характер кримінально караного, завдяки яким 

відмежовуються злочинні дії від незлочинних. 

Мета збуту визначається як бажання винної особи запустити їх в обіг під 

виглядом справжніх предметів [37, с. 50]. Це дія, в результаті якої підроблені 

документи потрапляють до кредитно-грошової системи держави, в її 

фінансовий обіг і починають функціонувати поряд зі справжніми грошима і 

цінними паперами [14, с. 45]. 

Під «збутом» підробленої національної валюти України, іноземної 

валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї як будь-яке 

їхнє умисне відчуження (платне чи безоплатне), випуск в обіг як особою, яка їх 

виготовила, так і тією, яка їх підробляла (незалежно від того, звідки вони до неї 

потрапили, але за умови, що ця особа усвідомлює факт випуску в обіг 

фальшивих грошей) розуміється використання їх як засобу платежу, продаж, 

розмін, обмін, дарування, передача в борг чи в рахунок боргу, програш в 

азартних іграх тощо [192, с. 82]. У тлумачних словниках визначається: збут – це 

продаж чого-небудь споживачу, нелегальна торгівля чим-небудь [163]. 

Збут підроблених грошових знаків, державних цінних паперів і білетів 

державної лотереї – умисні дії, що полягають у відчуженні підроблених 

грошових знаків, державних цінних паперів і білетів державної лотереї в 

оплатній або безоплатній формі особою, яка поінформована про підробленість 

зазначених предметів (як засобу платежу, розміну, обміну, у вигляді подарунка, 
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в рахунок покриття боргу, програшу в азартних іграх, продажу, надання в борг, 

використання як предмета застави тощо) [162, с. 130–131]. 

О.О. Кашкаров зазначав, що суб’єктивна сторона злочину, передбаченого 

ст. 224 КК України, законодавчо викладена не досить вдало. Оскільки з аналізу 

диспозиції ст. 224 КК України можна зробити висновок про те, що не буде 

вважаться злочином виготовлення недержавних цінних паперів з метою 

використання іншим чином на тій підставі, що у винної особи не було мети 

збуту підроблених недержавних цінних паперів. Тому вбачається за необхідне 

доповнити спеціальну мету злочину, передбаченого ст. 224 КК України, 

вказівкою на використання іншим чином предметів злочину і викласти 

диспозицію ч. 1 ст. 224 КК України у такій редакції «Виготовлення з метою 

збуту або використання іншим чином… » [54, с. 155–156].  

На думку І.В. Сингаївської, поява у тексті мети «використання при 

продажу товарів» у ст. 199 КК України звужує спектр дії кримінально-правової 

норми, вона не існувала у попередній редакції ст. 216 КК України і не 

зрозуміло, в чому полягає необхідність її появи. Можливо, існування 

обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони «мети збуту» змусило законодавця 

зазначати альтернативну мету. Однак її наявність за правилами граматичного 

тлумачення стосується і підробленої національної валюти України у виді 

банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів або 

білетів державної лотереї. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну «з метою використання при продажу товарів» 

щодо державних цінних паперів чи білетів державної лотереї взагалі недоречно. 

Вбачається зайвим визначати додаткову мету, яка за значенням є вужчою 

порівняно з поняттям «мета збуту». Таким чином, можна усунути вказане 

протиріччя [161, с. 85]. 

Вчинення злочину, передбаченого ст. 216 КК України, у частині 

незаконних дій із акцизними марками, врешті-решт, призводить  до реалізації 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів без сплати акцизного податку на ці 

товари і в результаті ‒ до ненадходження у бюджет належних грошових коштів 
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[77, с. 530]. Незаконне виготовлення чи підроблення акцизних і контрольних 

марок, голографічних захисних елементів без мети збуту чи незаконного 

використання може обумовлюватися некорисними мотивами ‒ задоволення від 

самого процесу діяльності, самоствердження, кар’єризм тощо [62, с. 116]. 

Н.О. Гуторова охарактеризувала таку позицію як непереконливу і назвала 

штучним розрив між незаконними діяннями з акцизними марками та ухилення 

від сплати акцизного збору. Було поставлено питання про те, з якою ще метою 

можна умисно незаконно виготовляти, отримувати чи підробляти  марки 

акцизного збору, якщо в подальшому винна особа не має наміру їх 

використовувати (самостійно або іншими особами) при ухиленні від сплати 

акцизного збору [30, с. 162]. 

Автори підручника «Кримінальне право. Особлива частина», 

розглядаючи на сторінках своєї роботи відповідну дискусію, вказали, що 

можлива ситуація, за якої особа, вчиняючи перераховані у ст.216 КК України 

злочинні дії, керується зовсім не прагненням ухилитися від сплати акцизного 

податку. Вони наводять приклад, коли особа може переслідувати мету 

збагачення за рахунок збуту незаконно виготовлених чи підроблених акцизних 

марок або воліє отримати винагороду за незаконне виготовлення таких марок. 

Якщо виходити із положення про нерозривний взаємозв’язок ухилення від 

сплати акцизного податку і незаконних дій із акцизними марками, то 

притягнення такої особи за ст. 216 КК України до відповідальності стає 

проблематичним, але навряд чи можна назвати такий підхід виправданим. 

Однак не можна визнати зайвим законодавче уточнення суб’єктивної сторони 

цього злочину за рахунок вказівки у ч. 1 ст. 216 КК України на те, що незаконне 

виготовлення або підроблення відповідних предметів вчиняється з метою їх 

збуту або використання за призначенням [77, с. 530]. 

Використання підроблених недержавних цінних паперів іншим чином 

може здійснюватися не тільки з метою збуту, а й з метою підірвати авторитет та 

економічну незалежність суб’єкта господарської діяльності [54, с. 126]. Мета 
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збуту у цьому випадку є проміжною, а кінцева може бути підірванням 

економічної незалежності суб’єкта господарської діяльності. 

Це питання потребує поглибленого дослідження, тому для з’ясування 

термінів слід звернутись до тлумачного словника. Використання визначають як 

застосування, вживання чого-небудь з користю, користування чимсь. Продаж 

тлумачать через термін «продавати», що означає віддавати який-небудь товар в 

обмін на гроші або на інший товар; віддавати за гроші у володіння іншій особі; 

збувати кому-небудь (звичайно, за гроші) [163]. 

Фактично використання при продажу є формою оплатного відчуження. 

Стосовно уточнення «при продажу товарів» складається думка, що 

законодавець мав намір застосовувати це саме до марок акцизного податку, а 

отже, і до голографічних захисних елементів. Однак формулювання саме як 

альтернативної мети доводить, що ця ознака застосовується і до підроблених 

грошей, державних цінних паперів і білетів лотереї. Відповідно, виокремлення 

такої мети відокремлює оплатну форму відчуження (збут охоплює і оплатну, і 

безвідплатну), сферу застосування зводить до «продажу товарів», залишаючи 

поза межами інші випадки відчуження, не враховується і сфера послуг, а це 

доводить зайвість такого уточнення. Зважаючи на викладене, можна зробити 

висновок, що мета збуту та мета використання при продажу товарів 

співвідносяться як «ціле та частина». 

Мотив – це обумовлене певними потребами й інтересами спонукання, яке 

викликає у особи рішучість вчинити злочин і проявляється в ньому [154, 

с. 107]. 

Мотив народжується від взаємодії факторів: направленості особи 

(системи її установок), актуальної потреби та її предмета, тобто того 

зовнішнього, що перетворює потребу у мотиви діяльності. 

При аналізі судової практики зустрічаються справи, у яких в особи, яка 

вчиняє фальшивомонетництво саме з альтруїстичних мотивів, наявне прагнення 

допомогти іншим, незважаючи на те, що особою вчиняються незаконні діяння. 

Фактично такі справи є винятком, оскільки домінуючим мотивом при вчиненні 
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таких злочинів є корисливий мотив. Стосовно незаконних дій з марками 

акцизного податку перевага саме на боці корисливого мотиву. 

Будь-яка індивідуальна потреба може стати джерелом користолюбства. 

Але не самі по собі потреби пояснюють розповсюдженість і живучість 

корисливих спонукань. Лавиноподібне захоплення злочинного накопичення 

викликане деморалізацією обдурених людей, зростанням паразитарних настроїв 

на фоні глибокої економічної кризи, тотального товарного дефіциту, інфляції і 

різкого майнового розшарування громадян [46, с. 48]. Від себе варто зазначити, 

що сьогодні це особливо відчутно, анексування півострову, проведення 

антитерористичної діяльності на сході країни, відсутність стабільності та 

рішучих кроків у економічній сфері, політична невизначеність, інфляція, 

панічні настрої населення з приводу постійного підняття цін. 

Корисний мотив завжди переслідується метою отримання матеріальної 

вигоди або позбавленням матеріальних затрат. Але наявність матеріальної 

зацікавленості не визнається користю, а лише прагненням до неправомірного 

збагачення. 

Фактично усвідомлений мотив – це, по суті, кінцева мета діяльності. Її 

досягнення здійснюється через реалізацію проміжних цілей відповідними 

діями. Коли ці проміжні цілі не приносять безпосередньої вигоди, їх не можна 

назвати корисливими, хоча вони і складають етапи корисливої мотивації. 

Слово «користь» несе в собі негативну моральну оцінку спонукання і 

вказує на його егоїстичний зміст. Тому нелогічно вважати корисливою турботу 

про суспільне або колективне благо, навіть у тих випадках, коли це вигідно 

окремій особі. Корисливий мотив зростає з індивідуальної потреби і особистого 

інтересу. Корисливим мотивом визначають аморальне прагнення особи 

задовольнити індивідуальну потребу шляхом вчинення протиправного, 

передбаченого кримінальним законом заволодіння чужим майном чи 

майновими правами, які особі не належать, або шляхом незаконного звільнення 

від майнових зобов’язань і скорочення необхідних особистих витрат [46, с. 39]. 

С.М. Кочої справедливо зазначав: називаючи мету, до якої прагне 
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винний, та мотив, яким він керується, однаково корисними, законодавець 

створив ще одну проблему: вніс плутанину як в теорію, так і практику [59, 

с. 111]. 

Співвідношення між корисливою метою і мотивом користі, всупереч 

звичному слововживанню, не завжди збігаються. Якщо доведена корислива 

мета, то мотив діяльності не може називатись безкорисливим. Цю взаємну 

залежність мотиву і мети не можна поміняти місцями: корислива мотивація 

діяльності досить часто поєднується з некорисливими цілями дій [46, с. 39]. 

Корисливий мотив найчастіше серед інших мотивів зустрічається при 

вчиненні фальшивомонетництва. Доречно зазначає Н.О. Гуторова, що у 

більшості випадків при вчиненні злочинів, передбачених ст. 199 КК України, 

особа переслідує корисливу мету, яка корелюється з корисливим мотивом. Але 

така вимога не є обов’язковою, збут може вчинятися й на безвідплатній основі 

із некорисливих спонукань [30, с. 264]. Вчинення збуту у вигляді дарування 

підроблених грошових знаків свідчить про передачу підробок особі в 

безоплатній формі, а отже, з некорисливих мотивів. 

Подальша передача підроблених грошових знаків, отриманих під 

виглядом справжніх, від звичайного збуту підробок відрізняється відсутністю 

корисливої мети, оскільки при подальшій передачі переслідується мета не 

збільшити своє майно за рахунок чужого, а бажання захистити себе від 

майнової шкоди шляхом перенесення її на інших [166, с. 56].  

У наукових працях зустрічається й таке обґрунтування: виготовлення 

підроблених грошей і цінних паперів, дуже подібних до справжніх, уже 

свідчить про корисливі мотиви їх виготовлення і можливість збуту [124, с. 174–

175]. 

Вивчення судової практики засвідчує неоднозначний підхід стосовно 

визначення корисливого мотиву, а саме: у деяких кримінальних справах 

корисливі спонукання у вчиненні фальшивомонетництва визнавались 

обставиною, що обтяжує покарання; в інших справах, навпаки, зазначається, що 

збут підроблених грошей був пов’язаний із наявністю корисних інтересів у 
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особи, яка вчинила цей злочин, а тому вчинення з корисливих мотивів не може 

визнаватися обтяжуючою обставиною, наявні й такі пояснення, що 

«корисливий мотив охоплюється диспозицією норми»; в інших вироках цієї 

категорії справ надається роз’яснення, що не визнається обтяжуючою 

обставиною вчинення злочину з корисливих мотивів, оскільки цей мотив є 

ознакою суб’єктивної сторони складу злочину «фальшивомонетництва» [158, 

с. 234–235]. 

У 2012 р. законодавець вирішив частково узгодити положення, 

передбачені ч. 2 ст. 59 КК України та ст. 199 КК України, передбачивши 

обов’язкове додаткове покарання – конфіскацію майна. Передбачення його у 

санкції статті доводить вказує на наявність корисливого мотиву, оскільки 

конфіскація майна передбачається за тяжкі та особливо тяжкі корисливі 

злочини. Водночас санкція, передбачена ч. 1 ст. 199 КК України, не є 

кумулятивною нормою, хоча основний склад злочину за нормативною 

класифікацією, передбаченою ст. 12 КК України, визначається як тяжкий 

злочин.  

Доречним можна визнати уточнення стосовно реалізації корисливого 

мотиву шляхом вчинення безпосередніх дій із предметом злочину, 

передбаченим ст. 216 КК України, що можливо лише при його відчуженні та 

отриманні зворотної матеріальної або нематеріальної вигоди, тобто збуті чи 

незаконному використанні. Незаконне виготовлення чи підроблення марок 

акцизного збору, контрольних марок або голографічних захисних елементів без 

мети збуту чи незаконного використання може обумовлюватися процесуальним 

мотивом (задоволення від самого процесу діяльності), самоствердженням, 

саморозвитком, владою, кар’єристським мотивом, мотивом досягнення тощо. 

Таким чином, корисливий мотив як основний (домінуючий) притаманний 

суб’єкту лише у випадках, коли незаконне виготовлення, одержання чи 

підроблення зазначених у диспозиції ч. 1 ст. 216 КК України предметів 

супроводжується наступним їх збутом чи незаконним використанням. Лише за 

таких умов корисливий мотив може бути реалізовано. Відтак, досягнення 
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фактичного результату діяння, передбаченого ст. 216 КК України, наприклад, 

одержання чи незаконне виготовлення марок акцизного збору, є проміжною 

метою загальної злочинної діяльності та обумовлюється мотивом спрощення 

або полегшення вчинення іншого злочинного діяння. Саме це діяння є 

завершальним у складі злочинної поведінки, із ним пов’язується реалізація 

корисливого мотиву [62, с. 116]. Оскільки проміжні цілі не приносять 

безпосередньої вигоди, їх не можна назвати корисливими, хоча вони і 

становлять етапи корисливої мотивації. 

У цьому контексті варто навести приклад з історії кримінального 

законодавства: такий відомий склад злочину, як шкідництво, полягав, зокрема,  

у масовому виготовленні радянських грошових знаків із метою підриву 

економічної могутності, а саме: кредитно-грошової системи (ст. 61 КК 1960 р.). 

Досить пригадати операцію «Бернгард» у концлагері «Заксенхаузен», де таємно 

в одному з бараків ув’язнені під погрозою смерті виготовляли фальшиві фунти 

стерлінги, долари США, югославські облігації, ліри та динари [19]. 

Сьогодення підтверджує повторення історичних фактів: у новинах на 

телебаченні поширено інформацію, що на окупованих територіях Донбасу 

почали друкувати на якісному обладнанні підроблену національну валюту 

номіналом 10 та 20 гривень для здійснення соціальних виплат [196]. Тому 

вчинення фальшивомонетництва з метою ослаблення економічної  могутності 

держави з будь-яких мотивів має кваліфікуватися за ст. 199 КК України. 

Злочин,  передбачений ч. 1 ст.199 КК України, може бути вчинений із 

будь-яких мотивів, найчастіше ним є корисливий мотив, але він не єдино 

допустимий. Стосовно складу злочину за наявності кваліфікуючих та особливо 

кваліфікуючих ознак (відповідно ч. 2 та ч. 3 ст. 199 КК України) законодавець 

припускає їх вчинення з корисливих мотивів. 

Отже, між ознаками суб’єктивної сторони прослідковується тісний 

взаємозв’язок, вина, мотив і мета взаємозалежні та водночас взаємообумовлені, 

проте кожна з ознак зберігає самостійне юридичне значення. 
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Висновки до Розділу 3 

 

Під час аналізу суб’єктивних ознак складу злочину, передбаченого ст. 199 

КК України, дисертант дійшов таких наведених нижче висновків. 

1. Аналізований злочин вчиняється загальним суб’єктом, оскільки 

додаткових ознак спеціального суб’єкта диспозиція статті не містить, не 

витікають ознаки спеціального суб’єкта і зі змісту аналізованого складу 

злочину. 

2. Вина полягає у свідомо-вольовому ставленні особи до своїх 

протиправних діянь, пов’язаних із підробленими грошовими знаками, 

державними цінними паперами, білетами лотереї, незаконно виготовленими, 

підробленими та одержаними марками акцизного податку й голографічними 

захисними елементами. 

3. Інтелектуальний момент прямого умислу злочину, передбачено ст. 199 

КК України включає в себе усвідомлення суспільно небезпечного характеру 

вчинюваних дій, спрямованість на протиправне виготовлення, зберігання, 

придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну та збут підроблених 

грошових знаків, державних цінних паперів, білетів лотереї, незаконно 

виготовлених, підроблених та одержаних марок акцизного податку й 

голографічних захисних елементів. 

4. Вольовий момент прямого умислу характеризується бажанням 

(прагненням) особи вчинити передбачене кримінальним законом суспільно 

небезпечне діяння: виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою подальшого їх збуту та збут 

підроблених грошових знаків, державних цінних паперів, білетів лотереї, 

незаконно виготовлених, підроблених або одержаних марок акцизного податку 

та голографічних захисних елементів. 

5. Домінуючим мотивом злочинної поведінки, передбаченої ст. 199 КК 

України, є корисливий мотив.  
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6. Мета збуту як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони – це бажання 

особи, яка поінформована про підроблені грошові знаки, державні цінні папери 

і білети державної лотереї або незаконно виготовлені, одержані, підроблені 

марки акцизного податку, голографічні захисні елементи досягти відчуження 

(оплатного або безоплатно) зазначених предметів (спектр використання їх як 

засіб платежу, розміну, обміну, у вигляді подарунка, в рахунок покриття боргу, 

програш в азартних іграх, використання під час продажу, надання в борг, 

використання як предмета застави тощо). «Використання при продажу товарів» 

– це фрагмент одного із можливих варіантів використання. Мета «продажу, 

поінформованій особі про несправжність, відповідних предметів» і мета «при 

продажу товарів» є варіантами використання відповідних предметів для 

досягнення відчуження, а отже, для вчинення збуту. 

7. Тому у диспозиції кримінально-правової норми, передбаченої ст. 199 

КК України, є недоречним визначення альтернативної мети та зайвої 

деталізації, зважаючи на те, що мета «використання при продажу товарів» та 

мета «збуту» співвідносяться як «частина і ціле», і використання при продажу 

товарів є одним із можливих варіантів використання відповідних предметів для 

вчинення збуту. 
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РОЗДІЛ 4 

КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ ТА ПОКАРАННЯ ЗА ВИГОТОВЛЕННЯ, 

ЗБЕРІГАННЯ, ПРИДБАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПЕРЕСИЛАННЯ, 

ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПРОДАЖУ 

ТОВАРІВ, ЗБУТУ АБО ЗБУТ ПІДРОБЛЕНИХ ГРОШЕЙ, ДЕРЖАВНИХ 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ, БІЛЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ЛОТЕРЕЇ, МАРОК 

АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ЧИ ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ 

 

4.1 Кваліфікуючі ознаки виготовлення, зберігання, придбання, 

перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при 

продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних 

паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи 

голографічних захисних елементів  

 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки застосовуються 

законодавцем як певний прийом з метою диференціації відповідальності, для 

конструювання більш небезпечного різновиду діянь, встановлення в законі 

нових меж караності, посилення санкцій у порівнянні з основним складом 

злочину [81, с. 170]. 

Під диференціацією розуміється розподіл, розчленування, розшарування 

цілого на різні частини, форми та ступені (походить від латинського слова 

differentia – розрізнення) [193]. 

Основний і кваліфікуючий склад – це два різновиди складу злочину, який 

є як родовим поняттям. Сукупність ознак, описаних у кримінальному законі, 

що визначає характер суспільної небезпечності, є основним складом злочину, а 

відображення типового ступеня суспільної небезпечності визначено у 

кваліфікованому складі [81, с. 172]. 

У складі злочину, передбаченому ст. 199 КК України, налічується п’ять 

ознак, серед яких три кваліфікуючі (вчинені повторно або за попередньою 

змовою групою осіб чи у великому розмірі) та дві  особливо кваліфікуючі 

ознаки (вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі). 

Наявність особливо кваліфікуючих ознак утворює особливо тяжкий злочин. 

Визначені кваліфікуючі ознаки групуються у три категорії: ті, що 

стосуються інституту множинності (мається на увазі повторність), ті, що 
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стосуються інституту співучасті (за попередньою змовою групою осіб, вчинені 

організованою групою), та ті, що диференціюють відповідальність залежно від 

кількості підробок, які засвідчують інтенсивність злочинної діяльності. Для 

прикладу: кваліфікуючі ознаки, пов’язані з кількістю підробок також 

передбачено в §§ 166–170 КК Данії, ст.ст. 240–244 КК Швейцарії, ст.ст. 208–

214 КК Нідерландів, ст. 244 КК Болгарії, ст.ст. 170–173, 177-–178 КК КНР. 

Перші дві групи кваліфікуючих ознак мають наскрізний характер. 

Великий та особливо великий розмір має нормативне закріплення злочину, що 

визначене у примітці до ст. 199 КК України. Законодавче визначення великого 

та особливо великого розміру фактично перетворюють оціночні поняття в 

ознаки точного визначення. 

Відповідні кваліфікуючі й особливо кваліфікуючі ознаки є обставинами, 

які безпосередньо стосуються вчиненого діяння, перелік таких обставин не 

піддається розширеному тлумаченню. 

Варто погодитися з тим, що визначення як кваліфікуючої ознаки 

вчинення аналізованого злочину у великому розмірі зумовлене широкою 

поширеністю та неконтрольованим використанням копіювальної техніки, що 

надає можливість виготовити великі партії фальшивок при мінімальних 

затратах і в короткий термін і становить особливу суспільну небезпечність 

фальшивомонетництва [92, с. 74].  

У примітці до ст. 199 КК України визначено великий розмір  якщо сума 

підробки у двісті і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів 

громадян. Особливо великий розмір встановлено, якщо сума підробки у 

чотириста і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів 

громадян. Відповідні розміри визначаються при підробленні валюти – її 

номіналом, це вартість визначена величиною цифр, що вказані на монетах і 

банкнотах (національній валюті), на казначейських білетах (щодо деяких видів 

іноземної валюти), визначеною номінальною вартістю на цінних паперах, щодо 

білетів державної лотереї, марок акцизного податку – визначаються сумарним 

грошовим еквівалентом, визначеним на підроблених екземплярах. 
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З урахуванням відповідних умов, що сприяють вчиненню злочину, які 

теж стосуються поширення марок акцизного податку та існуючої проблеми 

диференціації відповідальності залежно від кількості підробок, що 

характеризує суспільну небезпечність діянь, слід у окремій кримінально-

правовій нормі передбачити диференційовану відповідальність за фальшування 

марок акцизного податку залежно від великого й особливо великого розміру. 

Такого висновку можна дійти при вивченні судової практики, звернувши увагу 

на кількість підроблених екземплярів. Так, діючи умисно, із корисливих 

мотивів, гр. Д. вступив у злочинну змову з гр. Л., придбали друкарське 

приладдя, спеціальні витратні матеріали та в період з вересня до листопада 

2013 року організували незаконне виготовлення і зберігання підроблених марок 

акцизного збору для алкогольної продукції міцністю 40% об’ємних одиниць та 

місткістю 0,5 літра з метою їх подальшого збуту на території України. При 

проведенні обшуку за вказаною адресою, де тимчасово мешкав гр. Д,, 

працівниками правоохоронних органів виявили та вилучили підроблені марки 

акцизного збору в кількості 2 576 400 штук, які виготовлялись гр. Д у групі за 

попередньою змовою з гр. Л. Того ж дня, за іншою адресою, були вилучені 

підроблені марки акцизного збору в кількості 6 775 000 штук, де марки 

незаконно зберігались. Усього в результаті проведення обшуків було вилучено 

9 351 400 штук підроблених марок акцизного збору, які зберігали з метою їх 

подальшого збуту. У разі використання підроблених акцизних марок, це 

спричинило б недоотримання бюджетом України доходу у вигляді акцизного 

збору на суму 92 560 157,00 грн, що є особливо великим розміром [74]. Так, 

гр. Д., визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК 

України, йому призначено покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у 

виді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Зазначені кваліфікуючі й особливо кваліфікуючі ознаки, на думку 

дисертанта, мають також бути відображені у ст. 216 КК України «Незаконне 

виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, 

одержаних чи підроблених контрольних марок» у ч. 2 та ч. 3 відповідно. Такі 
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пропозиції до редакції статті – це не лише прагнення до уніфікації 

законодавства стосовно кваліфікуючих ознак, а й практичне значення із 

визначенням видів і розмірів покарань, враховуючи ступінь суспільної 

небезпечності. Також запропоновані зміни нададуть можливість встановлення 

нових меж покарання, нових меж санкцій, що відрізняються від санкцій 

основного складу злочину, і таким чином звузять сферу судового розгляду. А 

така потреба існує, адже у судовій практиці наявна чисельна кількість 

прикладів і для розгляду варто навести окремі з них. 

Приклад із судово-слідчої практики: гр. П. та невстановлені досудовим 

слідством особи на території колишнього консервного заводу імені 

Петровського відкрили підпільний цех із виготовлення тютюнових виробів з 

використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво. 

Використовували вони при цьому знаки для товарів виробника VICEROY, 

ліцензійним користувачем торгової марки якого є ПАТ АТ Тютюнова компанія 

«ВАТ Прилуки», з використанням при продажу товарів підроблених марок 

акцизного збору на тютюнові вироби, які були ними придбані у невстановлених 

досудовим слідством осіб.  

У ході обшуку в підпільному цеху із виготовлення тютюнових виробів з 

використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво цигарок 

VICEROY, вилучено марки акцизного збору в кількості 55 388 шт. і 258 500 

пачок цигарок VICEROY з марками акцизного збору на тютюнові вироби, які 

гр. П та невстановлені досудовим слідством особи у невстановлений час 

придбали у невстановлених досудовим слідством осіб з метою їх використання 

при продажу товарів. Гр. П. визнано винним за ч. 2  ст. 199 КК України із 

застосуванням ст. 69 КК України та призначено покарання у виді  штрафу в 

розмірі 510 000 грн [69].  

Окремо потребує розгляду питання кваліфікації щодо повторно вчинених 

діянь, які вчинені у великому та особливо великому розмірі. При кваліфікації 

таких діянь слід враховувати зміст умислу особи, а також визначення мети 

злочину, що спрямована на досягнення певного результату. З урахуванням 
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цього визначаємо, що особа вчинила ряд юридично тотожних діянь у великому 

розмірі, якщо сума підробки у двісті і більше разів перевищує неоподаткований 

мінімум доходів громадян, чи, можливо, діяння спрямовані на замах вчинення 

діянь у особливо великому розмірі (якщо сума підробки у чотириста і більше 

разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян). 

Отже, кількість та якість підробок безпосередньо впливають на суспільну 

небезпечність, що має враховуватись при призначенні покарання. Тому великий 

та особливо великий розміри, мають визначатися кваліфікуючими ознаками у 

ст. 216 КК України й у запропонованій редакції у ст. 216-1 КК України щодо 

фальшування марок акцизного податку. 

Повторність визначена як кваліфікуюча ознака аналізованого складу 

злочину. Її розуміння залежить від визначення її сутності. Законодавче 

визначення повторності злочинів, передбачене у ч. 1 ст. 32 КК України, 

визнається як вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою 

статтею або частиною статті Особливої частини КК України. Отже, додаткових 

уточнень і обмежень застосування поняття «повторності» немає. А відтак, це 

доводить те, що при застосуванні кваліфікуючої ознаки повторності вона 

охоплює фактичну повторність і спеціальний рецидив, тобто у разі вчинення 

повторних діянь особою іяк за відсутності судимості за відповідний злочин, так 

і наявності попереднього засудження за цей злочин. 

У теорії кримінального права видами фактичної повторності 

визначаються: повторність тотожних, однорідних, різнорідних діянь. 

Спеціальний називається рецидив злочинів, у якіий входять тотожні або 

однорідні злочини [7, с. 54, 66]. 

Відповідно до змісту закону про кримінальну відповідальність доцільно 

визначити можливе їх відображення повторності через призму злочину, 

передбаченого ст. 199 КК України. 

Про повторність тотожних діянь за ст. 199 КК свідчить пряма вказівка, 

передбачена у ч. 2 «ті, самі дії (мається на увазі, передбачені у ч. 1 ст. 199 КК 

України) вчинені повторно». 
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Питання повторності однорідних злочинів потребує більшої уваги і 

законодавчих змін. Річ у тім, що відповідно до примітки ст. 224 КК України 

повторним визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила злочин, 

передбачений цією статтею або ст. 199 КК України. Слід зазначити про 

порушення послідовності, лише при вчиненні фальшування недержавних 

цінних паперів враховується попередня незаконна діяльність, пов’язана з 

підробленими державними цінними паперами, грошовими знаками та білетами 

державної лотереї.  У ч. 3 ст. 32 КК України повторним також визнається 

діяння, якщо визначено безпосередньо в Особливій частині КК України 

вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями КК 

України. Обставиною, яка обов’язково має бути взята до уваги, є та, що 

злочини, передбачені ст. 224 та ст. 199 КК України, – однорідні діяння, 

зумовлені однорідністю основних об’єктів та їх подібністю, а також 

однаковістю способів посягання. Відповідні зміни доцільні відповідно до 

порядку розміщення приміток: у ст. 199 КК України на початку Розділу VII 

Особливої частини і першочергово щодо злочину, передбаченого ст. 224 КК 

України. 

Отже, враховуючи викладене, зазначимо про пропозицію до редакції 

примітки ст. 199 КК України. Відповідне уточнення стосовно повторності має 

міститися у примітці до ст. 199 КК України: повторним у ст. 199 КК України 

визнається вчинення особою раніше злочину, передбаченого цієї статтею або 

злочину, передбаченого ст. 224 КК України. 

У постанові ПВСУ від 4 червня 2010 р. № 7 «Про практику застосування 

судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив 

злочинів та їх правові наслідки» визначено: якщо за вчинення попереднього 

злочину особу не було засуджено, кожен зі злочинів, які утворюють 

повторність, має бути предметом самостійної кримінально-правової оцінки. 

При цьому, якщо вчинені злочини, крім повторності, утворюють ще й 

сукупність, вони повинні отримувати окрему кваліфікацію (наприклад, 

крадіжка без кваліфікуючих ознак і крадіжка, вчинена повторно). Якщо 
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злочини, які утворюють повторність, відповідають одному і тому самому 

складу злочину (наприклад, три крадіжки, поєднані з проникненням у житло, 

п’ять розбоїв, вчинених організованою групою, тощо), їх кваліфікація 

здійснюється за однією статтею або частиною статті Особливої частини КК 

[148]. 

Із цитованого положення випливають правила кваліфікації при 

повторності діянь (це стосується як тотожних, так і однорідних, які не 

охоплюються єдиним наміром), за які особа раніше не була засуджена, 

кваліфікують їх за правилами сукупності злочинів, тобто кожен злочин 

самостійно, однак із зазначенням у формулі кваліфікації другого (наступного) 

діяння посилання на ч. 2 ст. 199 КК України як вчинення дій повторно як 

кваліфікуючу ознаку. Відповідні правила кваліфікації мають також бути 

відображені у тексті постанови ПВСУ від 12 квітня 1996 р. № 6 «Про практику 

розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених 

грошей та цінних паперів». 

За правилами кваліфікації сукупності злочинів мають призначатися 

покарання у випадках вчинення винною особою тих діянь, які кваліфіковані як 

закінчений злочин, а інші як готування до злочину, замах (за умови, якщо ці 

діяння не об’єднані єдиним злочинним наміром) або співучасть у такому 

злочині. Для складів злочину з альтернативними діяннями, з урахуванням 

правила, при кваліфікації альтернативні дії не набувають якостей сукупності 

діянь, а підготовчі дії окремо не кваліфікуються, а включаються в кваліфікацію 

відповідних закінчених злочинів (тобто вчинення хоча б однієї дії з переліку 

альтернативних визнається закінченим складом злочину). 

Отже, суб’єкт злочину, який викритий у вчиненні незакінченого 

виготовлення підробленої банкноти, марки акцизного податку (чи іншого 

предмета злочину, передбаченого ст. 199 КК України), притягується до 

відповідальності не за замах на злочин, а за закінчений злочин, якщо він 

попередньо виготовив хоча б один підроблений екземпляр предмета злочину.  
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Так, вбачається помилка в кваліфікації у справі, розглянутій 

Первомайським міським судом Харківської області: гр. Д. з метою подальшого 

збуту придбав у невстановлених слідством осіб п’ять банкнот національної 

валюти номіналом 50 гривень кожна, знаючи про їх підробленість зберігав та 

перевіз їх з метою збуту і намагався збути у приміській касі при придбанні 

білета, однак з причин незалежно від його волі не довів цього до кінця, оскільки 

касир виявила підроблену банкноту і повідомила працівників міліції. Суд 

визнав кваліфікацію досудового розслідування правильною та призначив особі 

покарання за сукупністю злочинів ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 199 та ч. 2 ст. 199 КК 

України. На думку дисертанта, гр. Д. вчинив один продовжуваний злочин, який 

не потребує кваліфікації за правилами сукупності злочинів, оскільки всі діяння 

охоплюються єдиним умислом, і злочин вважається закінченим при вчиненні 

хоча б одного закінченого діяння з альтернативного переліку. Тобто закінчене 

придбання, зберігання та перевезення з метою збуту включають незакінчений 

замах на збут. І формула кваліфікації таких діянь особи мала б бути: ч. 1 ст. 199 

КК України. 

Повторність злочинів  не є механічною сумою двох чи більше складових 

її злочинів. Повторність – нове утворення, а саме це обґрунтовує наявність 

повторності як виду інституту множинності. Не випадково закінчення строків 

давності, строків погашення судимості або її зняття, вчинення різнорідних 

злочинів та інші обставини виключають повторність як визначене соціально-

правове явище. По суті, другий злочин такий само за видом, що і перший. 

Однак за змістом деяких ознак повторний злочин має відмінності. Передусім у 

змісті суб’єктивної сторони, що охоплює свідомістю особи факт вчинення 

нового кримінально-караного діяння за наявності раніше вчиненого злочину, 

бажання вчинити цей новий злочин (оскільки повторність як кваліфікуюча 

ознака найчастіше визначена в умисних злочинах). Відповідно, розрізняються і 

склади злочинів, передбачені кримінально-правовими нормами основного та 

кваліфікуючого виду певних злочинів [53, с. 32]. Впливає на це і набутий досвід 

під час попередньо вчиненого діяння, особливостей вчинення незаконних діянь, 
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їх маскування. Відповідна незаконна діяльність фактично «відшліфовується» 

від помилок та прорахунків. Водночас особа переконується у «вигідності» цієї 

незаконної діяльності, потребі продовжувати і розширювати масштаби. 

Одним із важливих питань кваліфікації аналізованого злочину є 

відмежування повторності як кваліфікуючої ознаки з альтернативними 

діяннями об’єктивної сторони даного складу злочину (виготовлення,  

зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну та збут, 

що різняться за характером дії) як одиничного продовжуваного злочину. 

Помилки у судово-слідчій практиці у даному випадку можуть призвести до 

безпідставного посилення відповідальності або необґрунтованого пом’якшення 

відповідальності. 

Тому визначимо окремі ознаки розмежування одиничного 

продовжуваного злочину та повторності.  

Умисел при продовжуваному злочині єдиний, ним охоплене послідовне 

вчинення усіх дій, при повторності − кожен із злочинів характеризується 

самостійним умислом окремо. 

Слід зазначити, що при продовжуваному злочині вчиняються юридично 

однакові, або тотожні діяння, вони збігаються саме за значенням юридичних 

ознак. Такими є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну та збут в аналізованому злочині вони як 

ознака об’єктивної сторони складу злочину є «рівноцінними» діями. Тобто при 

вчиненні будь-якого діяння визнається закінченим складом злочину, хоча 

фактично за змістом вони різняться. Однак слід зазначити, що при 

продовжуваному злочині в різних епізодах злочину можуть вчинятися різні за 

характером діяння та різна їх комбінація, зважаючи на конструкцію складу 

аналізованого злочину: в одному епізоді – неодноразове виготовлення 

декількох партій, в іншому – зберігання підробок, їх перевезення; третій епізод 

– пересилання та багатоепізодний збут. Зазначені діяння визнаються 

продовжуваним злочином, якщо охоплюються єдиним умислом. 
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Г.Л. Кригер стосовно ознак об’єктивної сторони, що характеризують 

злочин як продовжуваний, зазначила: якщо прослідковується взаємозв’язок між 

окремими діяннями, із яких складається продовжуваний злочин, кожне з діянь 

має спрямованість проти одного й того ж об’єкта, у них подібні способи 

вчинення, а також єдність суспільно небезпечних наслідків [87, с. 160]. 

У продовжуваному злочині внутрішній зв’язок має існувати завжди між актами 

діянь і встановлюється він шляхом аналізу об’єктивних та суб’єктивних ознак. 

Варто звернути увагу, що у судово-слідчій практиці допускають типову 

помилку стосовно вчинення особою декількох незакінчених замахів на збут 

підробок з причин, незалежних від волі винного. У цьому випадку слід 

визнавати відсутність повторності.  

Також повторність відсутня при звільненні від кримінальної 

відповідальності за підставами, передбаченими КК України або якщо судимість 

за цей злочин була погашена чи знята. 

Слід взяти до уваги те, що різне удосконалення знарядь і засобів або 

методики злочинної діяльності, що використовуються в процесі виготовлення 

підроблених грошей і цінних паперів, після повного виготовлення хоча б 

одного предмета злочину, не впливають на кваліфікацію вчиненого, оскільки 

вже не визнаються підготовчими діяннями, а удосконаленими, що вносяться у 

процес продовжуваного єдиного, закінченого злочину [92, с. 115–116]. 

У ч. 4 ст. 67 КК України сформульовано правила застосування: якщо 

будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої 

частини КК як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може 

ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує. Це 

безпосередньо стосується обставин, які обтяжують покарання у п. 1 та п. 2 

ст. 67 КК України щодо: 1) вчинення злочину особою повторно та рецидив 

злочинів; 2) вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою та 

вчинення його організованою групою. Оскільки застосування обставин, що 

обтяжують покарання, не впливає на кваліфікацію, вони беруться до уваги для 

оцінки ступеня тяжкості вчиненого та суспільної небезпечності особи винного. 
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Приклад із судової практики: гр. З., діючи умисно, з корисливих мотивів, 

усвідомлюючи неправомірність і протизаконність своїх дій, знаходячись на 

ринку, з метою подальшого збуту та отримання незаконного доходу придбала 

тютюнові вироби у кількості 357 пачок із наклеєними на них марками 

акцизного збору України, достовірно знаючи, що ці марки є підробленими. 

Переслідуючи злочинний умисел на незаконне отримання доходу від реалізації 

тютюнових виробів із підробленими марками акцизного збору України, діючи 

умисно, з корисливих мотивів, гр. З. незаконно зберігала з метою подальшого 

збуту придбані предмети злочину у будинку за попередньою домовленістю із 

власником будинку. 

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, з корисливих 

мотивів, гр. З. перевезла їх на територію ринку для подальшого збуту. 

Продовжуючи свою злочину діяльність, достовірно знаючи, що марки 

акцизного збору України, якими марковані придбані у невстановлених осіб 

тютюнові вироби, є підробленими, реалізувала дві пачки цигарок «Прилуки 

особливі».  

За таких обставин особу З. слід визнати винною у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України [65]. Слідчими та судовими органами 

було правильно визначено кваліфікацію. Злочин багатоепізодний, який 

розпочинається придбанням підроблених предметів, потім їх зберіганням, 

перевезенням та збутом, але всі діяння охоплюються одним умислом, є 

юридично тотожними та спрямовані на єдиний злочинний результат, а отже, 

ознака повторності діянь виключаються. Тому що вчинення послідовно 

декількох діянь стосовно одного предмета злочину не утворюватиме 

повторності за наявності єдиного умислу, який охоплював вчинення цих діянь. 

Така особливість кваліфікації зумовлена конструкцією складу злочину, а саме: 

складу з альтернативними діяннями. 

Однак під час аналізу судової практики, можна дійти висновку, що 

допускаються помилки під час застосування кримінально-правової норми, в якій 

об’єктивна сторона злочину визначена переліком альтернативних діянь. Так, у 
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судовій практиці наявна справа стосовно гр. В., якого засуджено за відкриття 

підпільного цеху із спеціальним обладнанням, пристосованим  для масового 

виготовлення підакцизних товарів. Також гр. В. зберігав марки акцизного 

податку в кількості 1 575 штук. 

З осені 2012 р. до весни 2013 р. у приміщенні своєї квартири за 

допомогою струменевого кольорового принтера та лазерного принтера 

виготовляв підроблені марки акцизного збору, які в подальшому 

використовував, наклеюючи на пляшки із спиртовою сумішшю, розбавляючи 

спирт водою, оцтом та глюкозою, отримував суміш, яку збував як  горілку за 

ціною 16–18 грн за 0,5 л. 

Перебуваючи біля супермаркету 9 квітня 2014 р., він збув 40 пляшок 

алкогольної суміші торгових марок «Слава» та «Столова», ємністю 0,5 л. Біля 

автоцентру 22 квітня 2013 р. Ним було збуто за 710,00 грн потерпілому 

40 пляшок алкогольної суміші  ТМ «Слава» ємністю 0,5 л., які він незаконно 

виготовив та на які наклеїв підроблені марки акцизного збору. Таким чином, 

гр. В. вчинив злочини, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 

204  КК України [73]. Повторність злочинів, передбачених ст. 199 КК України, 

на погляд дисертанта, виключається. Кожне з таких діянь утворює закінчений 

склад злочину, але всі вони об’єднані єдиним планом, охоплюються єдиним 

мотивом, умислом та обстановкою вчинення злочину, тому визначаються як 

єдиний злочин, а не повторення аналогічних злочинів. Відповідна справа є 

показовим прикладом і одночасно результатом поєднання законодавцем складу 

злочину з неоднорідними альтернативними діяннями, які, в свою чергу, окремо 

можуть визнаватись одничними складними злочинами: продовжуваним злочином, 

що складається з декількох епізодів (виготовлення, збут), триваючими 

(зберігання).  

Ознаками продовжуваного злочину є не лише фактично тотожні дії, а й 

юридично тотожні (передбачені однієї і тією ж статтею чи частиною статті 

Особливої частини КК України). Водночас відповідно до правил кваліфікації 

продовжуваного злочину: якщо продовжуваний злочин не доведений до кінця з 
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причин, які не залежали від волі винного, то вчинене кваліфікується як замах на 

злочин, ознакою якого є наслідки (шкода, розмір), що її намагався досягнути 

винний внаслідок вчинення усіх запланованих ним дій [112, с. 366, 369].  

При груповому способі вчинення злочину посилюється імовірність: 

1) спричинення шкоди, (порушення об’єкта кримінально-правової охорони); 

2) спричинення більшої шкоди (її розмірів). Кваліфікуючі ознаки, що 

стосуються інституту співучасті, характеризуються визначеною спрямованістю 

і обов’язковим впливом на ступінь суспільної небезпечності вчиненого, міра 

впливу на ступінь небезпечності значна, в силу чого виникла потреба у 

встановленні нових меж караності, підвищення санкції з урахуванням 

групового характеру злочину [81, с. 222–223].  

Відповідно, законодавче визначення співучасті вчинення злочину за 

попередньою змовою групою осіб налічує три ознаки відповідної форми 

співучасті: а) множинність учасників групи, які є суб’єктами злочину, їх 

мінімальна кількість – дві особи; б) спільне вчинення злочину; в) наявність 

домовленості про спільне вчинення злочину заздалегідь.  

«Попередня змова» за часом досягнення такої домовленості визначена − 

заздалегідь. До змісту попередньої змови входить погодженість, по-перше, про 

спільність, тобто про функції у запланованому злочині, по-друге, про саме 

вчинення злочину. Така погодженість може досягатися словами, жестами, 

умовними знаками, а іноді навіть поглядами [42, с. 64]. Заздалегідь 

тлумачиться, якщо змова була між особами до моменту виконання об’єктивної 

сторони злочину, тобто на стадії готування або у процесі замаху на злочин. 

П.Ф. Тельнов визначає специфічні ознаки такої групи: 

а) прийняття кожним співучасником обов’язків виконання частини 

узгоджених дій єдиного злочину; 

б) психологічний характер групи: свідомістю учасника охоплюється його 

входження в злочинну групу і участь в досягненні спільних задумів [172, 

с. 120]. 
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Для аналізу групового злочину необхідно встановити: по-перше, що 

вчинено умисний злочин; по-друге, що сумісні дії його учасників внутрішньо 

погоджені двостороннім зв’язком; по-третє, що існує попередня змова на 

вчинення злочину групою [27, с. 19–20]. Л.Л. Кругліков, окрім трьох основних 

додає ще три додаткові: 1) обопільна обізнаність, 2) погодженість діянь, 

3) принципова готовність кожного члена групи до виконання будь-якої 

посильної та продиктованої характером злочинів функції [81, с. 241].  

За даного різновиду групи співучасникам стає відомий не тільки 

загальний характер задуманого злочину, а й низка інших обставин, що 

характеризують майбутній злочин. Проте ступінь узгодженості, що є 

результатом домовленості, залишається досить низьким, а саме: відсутність 

конкретизації деталей злочину, планування злочину здійснюється в 

найпростішій формі [42, с. 64]. 

Одним із типових прикладів судової практики вчинення злочину за 

попередньою змовою у співвиконавстві є справа за таких обставин: гр. П. та 

гр. З. умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, 

придбали у невстановленої слідством особи тютюнові вироби в асортименті з 

підробленими акцизними марками. Після чого, цього ж дня, з метою 

подальшого збуту перевезли їх на власному автомобілі, де збули за гроші на 

суму 148 тис. грн 19 000 пачок тютюнових виробів з марками, що виготовлені 

не підприємством, яке здійснює виготовлення  таких марок  для ДПА України, 

а плоским офсетним та високими способами друку, що заподіяло матеріальної 

шкоди вказаним правовласникам на загальну суму 58 250  грн, що у 101,6 разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є матеріальною 

шкодою у значному розмірі [71]. 

На думку Г.П. Жаровської, група осіб за попередньою змовою, 

передбачена в Особливій частині КК України як кваліфікуюча ознака злочину, 

може складатися тільки із співвиконавців. Оскільки суспільна небезпека такого 

різновиду спільного вчинення злочину збільшується до рівня, закріпленого 

законодавцем у вигляді кваліфікуючої обставини саме завдяки єдності місця і 
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часу дій співучасників. По-перше, у таких випадках можливе вчинення 

злочинів, які не під силу одній особі. По-друге, протидія або повне 

знешкодження заходів щодо захисту об’єкта від злочинного посягання мають 

реальний об’єднаний характер і, як наслідок, знижують ступінь його 

захищеності. По-третє, значно полегшується вчинення злочину, досягається 

максимальний ефект, швидше настає злочинний результат [42, с. 63]. З 

відповідною позицією та її аргументуванням не можна погодитися, адже це –

звужене тлумачення кримінального закону. Не враховано особливості 

конструкції складів злочину (наприклад, склад з альтернативними діяннями).  

Група осіб за попередньою змовою може визнаватися як при 

співвиконанні не лише фактично тотожних діянь, а й юридично тотожних 

(вчинення виготовлення, а інші – вчиняють зберігання та перевезення, треті – 

збут підробок), а також у групі осіб за попередньою змовою з розподілом 

ролей, наприклад, у класичній тріаді (організатор – виконавці – пособник, 

наприклад, останній постачає витратний матеріал, збирає інформацію щодо 

потенційних покупців чи можливих розповсюджувачів тощо). Навпаки, завдяки 

розподілу частин роботи між особами досягається максимальний ефект, і 

можна говорити про пришвидшене та більш ймовірне настання злочинного 

результату.  

Група осіб за попередньою змовою засвідчує участь співучасників у 

вчиненні злочину опосередковано, що знижує певну частку впливу на 

виконавця, оскільки інші співучасники прикладають зусилля для досягнення 

злочинного результату. Відповідно, чим більший вклад організатора, 

підбурювача чи пособника, тим він менший у виконавця, і ця обставина має 

враховуватися при визначенні його відповідальності. Саме тому співучасники 

не несуть відповідальності за ексцес виконавця, але при добровільній відмові 

вони мають вжити вичерпних заходів для запобігання закінченому злочину. 

Інша справа  співвиконавці у груповому злочині, коли вони своїми діями 

безпосередньо виконують об’єктивну сторону складу злочину, що не тільки 

полегшує досягнення злочинного результату, а й підвищує суспільну 
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небезпечність діяння і розміри настання суспільно небезпечних наслідків [81, 

с. 123]. 

Відмінність полягає в тому, що суспільно небезпечна поведінка 

співучасника, вчинена до початку посягання виконавця або після вчинення 

злочину виконавцем, не може кваліфікуватися як співвиконавство. У даному 

випадку наявні ознаки складної співучасті, коли злочин вчиняється одним 

виконавцем за участю організатора, підбурювача та пособника [27, с. 16-–17]. 

Тобто діяння виконавця реалізуються в юридичних межах, організація, 

підбурення, пособництво можливі до вчинення злочину виконавцем, а 

пособництво до того ж – безпосередньо під час  або після виконання 

об’єктивної сторони  виконавцем за умови попередньої змови та погодженості 

із останнім.  

У результаті вчинення групового злочину через свідомість і волю 

кожного співучасника злочину проходять не тільки власні діяння, а й інші 

діяння співучасників. Разом із тим впливає на свідомість той факт, що діяння у 

цілому вчиняється спільними зусиллями, що призводить до настання єдиного 

злочинного результату. 

Варто враховувати те, що склад злочину з семи альтернативних діянь 

об’єктивної сторони передбачає декілька варіацій вчинення одного й того ж 

посягання. Оскільки відповідні діяння однорідні за своїм характером і, 

відповідно, відображають різні форми діянь посягань на один і той же об’єкт 

кримінально-правової охорони. Тому співвиконавство вважається не тільки 

тоді, коли виконуються фактично тотожні діяння, а й тоді, коли за попередньою 

змовою вчиняються юридично тотожні діяння. 

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України організованою групою визнається: 

якщо в готуванні до злочину або у його вчиненні брали участь декілька осіб 

(три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для 

вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом із 

розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, 

відомого всім учасникам групи. Так, у постанові стосовно вчинення злочину 
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організованою групою уточнюється – вчинення ряду злочинів або тільки 

одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки [150], що є 

результатом судового тлумачення. Організовану групу вважають утвореною з 

моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого 

злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.  

Стійкість організованої групи полягає в її здатності забезпечити 

стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти 

особам, що можуть її дезорганізувати. Здебільшого це пов’язано саме з 

внутрішніми факторами (тому визначають внутрішню стійкість) – наприклад, 

невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів 

об’єднання відокремитися чи вийти з нього. Ознаки внутрішньої стійкості 

організованої групи вказують на стабільний склад, тісні стосунки між його 

учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила 

поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл 

функцій учасників щодо його досягнення. 

Набуття організованою групою, крім ознак внутрішньої, ще й ознак 

зовнішньої стійкості (за наявності ієрархічної побудови та мети вчинення 

тяжких і особливо тяжких злочинів), як правило, свідчить про те, що ця група 

трансформувалась  у злочинну організацію.  

Ще однією з відмінностей визнається та, що за вчинення злочину 

організованою групою відповідальність настає тільки за злочинні дії осіб, які  

зорганізувалися. У випадку зі злочинною організацією відповідальність настає і 

за саму організацію для злочинної діяльності, тобто за створення злочинної 

організації та (або) вступ до неї, безвідносно до того, чи розпочали її учасники 

вчинювати конкретні злочини. Тому злочини, вчинені у складі злочинної 

організації, належить самостійно кваліфікувати за відповідними нормами за 

сукупністю з нормою, яка передбачає відповідальність за створення такої 

організації, участь у ній чи у вчинюваних нею злочинах (ч. 1 ст. 255 КК 

України). Отже, вчинення злочину, передбаченого ст. 199 КК України, 
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злочинною організацією потребує кваліфікації за сукупністю злочинів, 

передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 199 КК України. 

В організованої групи, як і групи осіб за попередньою змовою, є ряд 

спільних ознак, притаманних цим видам злочинної групи. Обидва види мають 

кількісну ознаку, обидва відзначаються певним ступенем організованості. 

Хоча, по-перше, для організованої групи потрібна участь трьох осіб, у той 

час як для групи, що діє за попередньою змовою, достатньо двох учасників. 

Однак, на думку дисертанта, вказане не є специфічною ознакою, позаяк два чи 

три суб’єкти співучасті  це лише той мінімум, який встановлює законодавець. 

По-друге, в групі з попередньою змовою є ознака попередньої змови, в той час 

як в організованій групі діяльність з підготовки до вчинення злочину теж 

пов’язана із попередньою змовою як необхідним якісним елементом 

обґрунтованої підготовки до вчинення злочину. Коли підготовка і організація 

злочину виступає на перший план, він більш детальний, переплітається з 

організаційними заходами і передбачає високий ступінь узгодженості. Це є 

свідченням згуртованості злочинної групи. У випадку, коли згуртованій 

злочинній групі притаманна ознака ієрархічності, слід визнавати таке 

об’єднання не групою, а злочинною організацією [42, с. 72–73]. 

Отже, учинення злочину організованою групою слід вважати за наявності 

таких обов’язкових ознак: 

– множинність учасників групи, які є суб’єктами злочину (троє і більше 

осіб, які готували або вчиняли певний злочин чи кілька злочинів); 

– попередня зорганізованість учасників групи; 

–  внутрішня стійкість такого об’єднання; 

– об’єднаність злочинів єдиним планом із розподілом функцій учасників 

групи, спрямованих на досягнення цього плану; 

– обізнаність усіх учасників такої групи з планом спільної діяльності. 

Відповідна кримінальна справа є прикладом діяльності злочинної 

організації. Так, гр. Ш. на початку 2013 р. вступив у злочинну змову з особами 

з різних регіонів і домовився про незаконну систематичну поставку йому 
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сировини, обладнання та комплектуючих матеріалів, для незаконного 

виготовлення фальсифікованої горілки, а саме: спирту етилового й інших 

предметів (скляних пляшок для горілки, металевої пробки, засобів для 

закорковування скляних пляшок металевими пробками, обладнання для 

виготовлення та розливу горілки, паперових етикеток для горілки, бочок та 

алюмінієвих бідонів для зберігання сировини й виготовленої фальсифікованої 

горілки, пакувального картону для виготовлення піддонів ящиків для 

фальсифікованої горілки, рулонів харчового поліетилену для упаковування 

ящиків з фальсифікованою горілкою, марок акцизного збору для оклеювання 

горловини скляних пляшок та надання їм товарного обліку). 

Після цього гр. Ш., достовірно знаючи, що виготовлення алкогольних 

напоїв, які входять у підакцизну групу товарів, підлягає обов’язковому 

ліцензуванню, не маючи такої ліцензії, переслідуючи корисні мотиви, з метою 

незаконного збагачення вирішив створити та очолити злочнну групу. 

Діяльність групи полягала у відкритті на території м. Краматорська Донецької 

області нелегального цеху для незаконного виготовлення з етилового спирту 

алкогольного напою  горілки, надання їй товарного виду шляхом розливу у 

скляні пляшки та інші ємкості, його зберігання, та транспортування з метою 

збуту, а також для незаконного використання підроблених і незаконно 

отриманих марок акцизного збору. 

Із цією метою гр. Ш. розробив злочинний план, згідно з яким він як 

організатор повинен був здійснювати підбір членів організованої групи і 

керувати ними, розподіляючи ролі й обов’язки кожного, підшукати 

приміщення, в якому можливо було б розмістити цех для нелегального, 

конспіративного виготовлення підакцизного товару − горілки, закуповувати 

сировину та обладнання для забезпечення незаконного масового виробництва 

зазначеного алкогольного напою, використовуючи свої знайомства серед 

представників кримінального середовища та суб’єктів підприємницької 

діяльності, які надавали послуги з реалізації комплектуючих матеріалів для 

горілчаної промисловості, забезпечувати систематичну доставку спирту 
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етилового, пробок для пляшок, етикеток, поліетилену для виготовлення 

горілчаних скриньок та марок акцизного збору в м. Краматорськ, а також на 

території Донецької області підшукувати фізичних осіб, бажаючих придбати 

зазначений підакцизний товар, і безпосередньо у необхідних кількостях, за 

встановленими ним цінами, незаконно збувати горілку таким особам. 

Крім того, гр. Ш. як керівник організованої групи повинен був 

розпоряджатися грошовими коштами, отриманими від незаконного збуту 

підакцизних товарів, розподіляючи їх між усіма членами групи залежно від ролі 

та участі кожного з них. 

Відповідно до злочинного плану гр. Ш. до складу організованої групи як 

виконавців підшуковував непрацюючих осіб, які не мали постійного джерела 

отримання прибутку, у тому числі й з числа його близьких родичів та знайомих, 

які здатні зберігати таємницю і беззаперечно виконувати його злочинні вимоги 

та підкорятися його волі. Також виконавці у своєму особистому користуванні 

повинні були мати автомобіль, на якому можна було б здійснювати 

транспортування підакцизного товару  горілки в місцях його збуту покупцям. 

Таким чином, гр. Ш. п’яти особам запропонував увійти до складу створеної 

ним організованої групи як виконавців і ознайомив його зі своїм злочинним 

планом. 

Усі шість осіб визнані винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 

ст. 204 та ч. 3 ст. 199 КК України. Призначене покарання за ч. 3 ст. 199 КК 

України визначалося із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді п’яти років 

позбавлення волі, без конфіскації майна, яке є особистою власністю, в ізоляції 

та поміщенні кожного до кримінально-виконавчої установи закритого типу. На 

підставі ч. 1 ст. 70 КК України по сукупності злочинів шляхом поглинення 

менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено покарання 

п’ять років позбавлення волі. А на підставі ст. 75 КК України звільнити 

обвинувачених усіх шістьох осіб від відбуття призначеного основного 

покарання з випробуванням на три роки [66]. Вчинення злочину у складі 

організованої групи з широким розмахом злочинної діяльності переконує у 
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невідповідності передбаченого покарання у виді позбавлення волі за 

фальшування марок акцизного податку і водночас неналежній оцінці і 

визначенні заходів кримінально-правового примусу. 

Із наведеного можна зробити такі висновки: визначені кваліфікуючі 

ознаки групуються у три категорії: ті, що стосуються інституту множинності 

(мається на увазі повторність), ті, що стосуються інституту співучасті (за 

попередньою змовою групою осіб, вчинені організованою групою), та ті, що 

диференціюють відповідальність залежно від кількості підробок, що 

засвідчують інтенсивність злочинної діяльності. Перші дві групи 

кваліфікуючих ознак мають наскрізний характер. Великий та особливо великий 

розмір має нормативне закріплення злочину, що визначене у примітці до ст. 199 

КК України. Законодавче визначення великого й особливо великого розміру 

фактично перетворюють оціночні поняття в ознаки точного визначення. 

 

4.2 Покарання як форма реалізації кримінальної відповідальності за 

злочин, передбачений ст. 199 КК України 

 

Кримінальна відповідальність може бути реалізована в трьох формах: 

перша – засудження винного, що виражається в обвинувальному вироку суду, 

не пов’язаному з призначенням йому кримінального покарання; друга форма – 

засудження особи, поєднане з призначенням їй конкретної міри покарання, від 

реального відбування якого засуджена звільняється; третя форма реалізації 

вважається найбільш типовою – відбування винним призначеного йому судом 

покарання. Відповідна форма кримінальної відповідальності полягає в тому, що 

суд в обвинувальному вироку призначає винному покарання та ухвалює 

рішення про його реальне відбування, а засуджений відбуває (повністю або 

частково) призначене йому покарання і перебуває в особливому правовому 

становищі, що тягне загально-правові та кримінально-правові наслідки, стан 

судимості [80, с. 721]. 

Кримінальна відповідальність може в себе включати і покарання, а може 

полягати лише в осуді, негативній оцінці. Це засвідчує, що покарання не 
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визнається обов’язковою складовою кримінальної відповідальності. Остання є 

первинна і не залежить від покарання, а тому можлива і без нього. У свою 

чергу, покарання є вторинним і залежить від кримінальної відповідальності як 

публічного осуду судом від імені держави суспільно небезпечного діяння, і 

особи, що його вчинила. Якщо позбавлення та обмеження волі, конфіскація 

майна чи інші види покарання застосовуються без державного осуду, в такому 

разі такі обмеження прав і свобод визнаються не як покарання, а як засіб 

політичного терору, військові дії [17, с. 30]. 

Оскільки перші дві форми можуть бути реалізовані за наявності 

необхідних підстав, то третя форма реалізації кримінальної відповідальності 

має завжди реалізуватися за відсутності реалізації перших двох. Вона є 

найтиповішою і тому запланована для детального аналізу. 

У ст. 50 КК України законодавець змістовно і лаконічно визначає, що 

покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком 

суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому 

законом обмеженні прав і свобод засудженого. 

За своєю сутністю покарання є державним правовим засобом соціального 

управління примусовим за формою та каральним за характером. З цієї позиції 

покарання не відрізняється від інших штрафних санкцій і має з ними єдину 

сутність. Єдина відмінність покарання полягає у тому, що воно витікає з 

кримінальної, а не іншої юридичної відповідальності. Однак ця ознака – зв’язок 

з кримінальною відповідальністю – лежить поза межами покарання і не 

належить ні до його внутрішньої сутності, ні до його змісту [17, с. 35].  

Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а 

також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так й іншими 

особами. Мета запобігання покарання може бути досягнена кількома шляхами: 

а) позбавлення засудженого фізичної можливості вчиняти злочини; б) погрозою 

застосування покарання за вчинений злочин; в) запобігання під час відбування 

покарання; г) вплив на психіку засудженого і осіб, які мають протиправні 

відхилення у поведінці [169, с. 42–43]. 
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Мотивуючим чинником внесення змін до ст. 199 КК України законом 

України від 18 вересня 2012 р. стосовно кримінально-правового захисту марок 

акцизного податку, голографічних захисних елементів стала неспіврозмірність 

покарання за суспільно небезпечні діяння із зазначеними предметами. Такий 

висновок зроблено на підставі аналізу пояснювальної записки до 

законопроекту, у якому зазначалося, що зміни у законопроекті спрямовані на 

посилення відповідальності за виготовлення, зберігання, придбання, 

перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут 

незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору та 

їх голографічних захисних елементів. Оскільки відповідальність, передбачена 

за ці дії у ст. 216 КК України, неадекватна масштабам завдання шкоди 

економічним інтересам України [138]. 

Варто вказати, що за рік до внесення змін (у 2011 р.) був обраний курс 

кримінально-правової політики, спрямований на гуманізацію кримінальної 

відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності.  

У законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері 

господарської діяльності» пропонувалося встановити виключно у виді штрафу 

покарання за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 

ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних 

цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК України). Серед 

зауважень до запронованих змін було зазначено, що цією статтею передбачено 

кримінальну відповідальність не тільки за незаконні дії щодо національної 

грошової одиниці, а й щодо іноземних валют. У ст. 3 Міжнародної конвенції 

щодо боротьби з підробкою грошових знаків 1929 р. зазначено, що такі діяння 

мають каратися як звичайні злочини, тобто злочини такого виду носять 

загальнокримінальний характер. Крім того, зазначені суспільно небезпечні 

діяння досить жорстоко караються у більшості держав Європейського Союзу. 

Наприклад, відповідно до ст. 442-1 КК Франції покарання за підроблення монет 

або банкнот, які є законним платіжним засобом, може сягати тридцяти років 
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позбавлення волі та штрафу в розмірі 450 тисяч євро; єдино можливим видом 

покарання за підроблення грошей відповідно до КК Федеративної Республіки 

Німеччина (ст. 146), КК Фінляндії (Глава 37), КК Угорщини (Розділ 304) є 

позбавлення волі. Зазначене свідчить про те, що злочини, пов’язані з 

виготовленням підроблених грошей, за кримінальним законодавством 

іноземних держав розглядаються як тяжкі та за їх вчинення передбачено суворе 

покарання у виді позбавлення волі. У разі прийняття ст. 199 КК України в 

редакції, запропонованій законопроектом, може скластися ситуація, за якої 

Україна перетвориться на «міжнародний центр» з виготовлення підроблених 

грошей та цінних паперів, оскільки єдино можливим покаранням за такі діяння 

буде штраф з максимальним розміром 595 тисяч гривень [136]. 

Урешті, прийнятим законом «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері 

господарської діяльності» від 15 листопада 2011 р. також було внесено зміни до 

санкції ст. 216 КК України, у якій серед змін у ч. 1 передбачалося покарання: у 

виді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян  або обмеження волі на строк до чотирьох років. У ч. 2 вказаної статті 

було визначено: штраф від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з 

конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи 

голографічними захисними елементами. 

О.А Шаповалова стосовно гуманізації відповідальності за 

правопорушення у сфері господарської діяльності у своєму дослідженні 

визнавала цей крок позитивним, таким, що здійснюється у напрямі 

вдосконалення кримінального законодавства. Так, заміна позбавлення волі за 

злочини у сфері господарської діяльності штрафом у значному розмірі цілком 

узгоджується з європейською практикою, оскільки застосування позбавлення 

волі до осіб, які вчинили злочини у сфері господарської діяльності, в багатьох 

випадках не є адекватним суспільній небезпечності вчиненого 

правопорушення. Крім того, збитки, заподіяні державі або іншим особам, 
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навряд чи компенсуються ув’язненою особою, оскільки вона, перебуваючи у 

місцях позбавлення волі, фактично позбавлена можливості заробляти кошти в 

обсязі, необхідному для відшкодування шкоди. Саме те, що невиправдано 

широке коло законодавчо встановлених підстав для застосування покарання у 

виді позбавлення волі за вчинення злочинів в економічній сфері, не сприяє 

відшкодуванню засудженими заподіяної ними шкоди [195, с. 68–69]. 

У представленому дисертаційному дослідженні використовується  

аксіологічний підхід у дослідженні санкцій, обґрунтованість посилення 

відповідальності за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут незаконно 

виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку та їх 

голографічних захисних елементів. 

Аксіологічний підхід до дослідження санкцій дає можливість до розгляду 

санкцій за окремі злочини, що, безумовно, сприятиме їх удосконаленню і 

покращенню судової практики призначення покарання. Диспозиція надає 

якісну оцінку злочинності діяння і особи винного, а санкція – кількісну сторону 

[155, с. 112]. 

Аксіологічна оцінка при визначені санкції повинна враховувати: об’єкт 

кримінально-правової охорони (соціальну сутність); суспільно небезпечне 

діяння (спосіб, засоби тощо); особу винного (вік, стать, рецидив тощо), вид та 

міру покарання [33, с. 52–62]. 

У доктрині кримінального права визначають, що точка відліку покарання 

при призначенні не може знаходитися ні у нижній межі санкцій, ні у верхній, 

досягаючи максимуму санкції. Слушним є висновок про те, що точка відліку 

має знаходитись між полюсами меж санкцій і відповідати їх середньому 

значенню [117, с. 34]. 

Досліджуючи аксіологічний підхід кримінально-правових санкцій, 

К.Р. Самвелян зробила такий висновок: за допомогою середніх строків 

можливо не тільки провести вимір ціннісного підходу до захисту тих або інших 

благ, а й показати ієрархію цінностей, яка закладена в кримінальному законі 
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[155, с. 114]. Визначити ієрархію цінностей серед злочинів у сфері 

господарської діяльності значно складніше, ніж визначити за соціальною 

сутністю злочини проти життя, здоров’я, власності. Тому, враховуючи позицію 

законодавця щодо посилення відповідальності щодо підроблених марок 

акцизного податку та голографічних елементів і визначення виду покарання – 

позбавлення волі, потрібно визначити точку відліку для злочинів у сфері 

господарської діяльності, за які законодавець передбачив позбавлення волі на 

певний строк як найсуворіше покарання для цієї категорії злочинів. 

Таблиця 4.1 

Види злочинів у сфері господарської діяльності, за які передбачено 

покарання у виді позбавлення волі 

 

 Вид злочину Стаття, якою 

передбачений 

Середній 

строк 

позбавлення 

волі 

Вид санкції 

1 виготовлення, зберігання, 

придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в 

Україну з метою 

використання при продажу 

товарів, збуту або збут  

підроблених грошей, 

державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, 

марок акцизного податку 

чи голографічних захисних 

елементів 

ч. 1. ст. 199 5 років відносно 

визначена 

2 ч. 2. ст. 199 7,5 років відносно -

визначена 

3 ч. 3. ст. 199 10 років відносно -

визначена 
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Продовж. табл. 4.1  

4 Контрабанда ч. 1 ст. 201 5 років відносно -

визначена 

5 ч. 2 ст. 201 8,5 відносно -

визначена 

6 Незаконне виготовлення, 

зберігання, збут або 

транспортування з метою 

збуту підакцизних товарів  

ч. 3 ст. 204 7,5 років відносно -

визначена 

7 Протидія законній 

господарській діяльності 

ч. 2 ст. 206 4 роки альтернативна, 

зі штрафом 

8 ч. 3 ст. 206 7,5 роки альтернативна, 

зі штрафом 

9 Протиправне заволодіння 

майном підприємства, 

установи, організації 

ч. 1 ст. 206-2 1,5 роки альтернативна, 

з виправними 

роботами, 

обмеження 

волі 

10 ч. 2 ст. 206-2 4 роки відносно -

визначена 

11 ч. 3 ст. 206-2 7,5 років відносно 

визначена 

12 Легалізація (відмивання) 

доходів, одержаних  

злочинним шляхом 

ч. 1 ст. 209 4,5 роки відносно 

визначена 

13 ч. 2 ст. 209 9,5 років відносно  

визначена 

14 ч. 3 ст. 209 11,5 років відносно  

визначена 

15 Нецільове використання 

бюджетних коштів, 

здійснення видатків 

бюджету чи надання 

кредитів з бюджету без 

встановлених бюджетних 

призначень або з їх 

перевищенням  

ч. 2 ст. 210 4 роки альтернативна, 

з обмеження 

волі 

16 Видання нормативно-

правових актів,  

що зменшують 

надходження бюджету або 

збільшують витрати 

бюджету всупереч закону 

ч. 1 ст. 211 2 роки альтернативна, 

з штрафом, 

виправними 

роботами, 

обмеження 

волі 

17 ч. 2 ст. 211 4 роки відносно 

визначена 
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За допомогою середніх показників покарання у виді позбавлення волі 

серед злочинів у сфері господарської діяльності вдалося визначити, що 

найбільш суспільно небезпечним злочином законодавець визначає легалізацію 

доходів, одержаних злочинним шляхом (на думку дисертанта, це зумовлено і 

міжнародними зобов’язаннями, оскільки, як і злочин, передбачений ст. 199 КК 

України щодо підроблених грошей, він є конвенційним). Фактично, на одному 

щаблі співвідносяться покарання за злочин, передбачений ст. 199 і ст. 201 КК 

України (контрабанда). Всі інші злочини, за середніми строками позбавлення 

волі, визначені менш суспільно небезпечними. Однак під час дослідження 

проявляється тенденція, яка викликає сумніви щодо правильності законодавчої 

позиції стосовно ряду таких злочинів (ч. 3 ст. 204, ч.ч. 2 і 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2 

КК України). Обов’язковим факультативним об’єктом відповідних злочинів 

визначається життя і здоров’я людини, що відповідно до Конституції України 

визнається найвищими соціальними цінностями. Отож, якщо кримінально-

правову політику законодавця стосовно встановленого покарання у ст. 199 КК 

України щодо підроблених грошей і державних цінних паперів можна 

аргументувати їх ліквідністю і функціями, які вони виконують, то науково 

пояснити встановлення такого ступеня захисту стосовно підроблених 

державних білетів лотереї, незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених 

марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, украй складно. 

Навіть, враховуючи факти найбільш резонансних справ з чисельною кількістю 

підроблених марок акцизного податку. Посилює суворість відповідальності у 

ч. 2 і ч. 3 ст. 199 КК України визначення у вигляді кумулятивних санкцій з 

обов’язковим додатковим покаранням у виді конфіскації майна.  

Підсилює сумніви стосовно доцільності посилення відповідальності і 

наявність суттєвої різниці встановленого кримінального-правового захисту, 

зокрема караності, щодо підроблених недержавних цінних паперів, за що 

передбачено найменш суворий вид покарання – штраф, навіть у випадку 

вчинення організованою групою або при завданні особливо великої 

матеріальної шкоди, лише збільшується його сума. Штраф передбачено також 
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за незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно 

виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок, голографічних 

захисних елементів, що визнається злочином невеликої тяжкості, (злочин, 

передбачений ч. 1 ст. 199 КК України належить до категорії тяжких) і це, 

зважаючи на характер і ступінь суспільно небезпечних діянь стосовно 

голографічних захисних елементів. 

Результати дослідження І.В. Сингаївської щодо призначення покарань 

свідчать, що судді не призначають реального строку покарання у виді 

позбавлення волі у разі вчинення незаконних дій щодо незаконно 

виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, 

голографічних захисних елементів. Фактично у 18% справ по закінченню 

кримінального провадження призначалося покарання із застосуванням ст. 69 

КК України – призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом 

у виді штрафу як основний вид покарання, інші 82% – призначення покарання з 

застосуванням ст. 75 КК України (звільнення від відбування покарання з 

випробуванням) із призначенням іспитового строку [161, с. 85]. Судді також не 

визнають необхідності посилення відповідальності за незаконні дії щодо 

виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, 

голографічних захисних елементів і не погоджуються з державною оцінкою 

визначених діянь. 

Результати проведеного дослідження судово-слідчої практики щодо 

притягнення до кримінальної відповідальності осіб за фальшування марок 

акцизного податку з 2012 року до 2015 року підтверджує попередньо отримані 

показники. Це, в свою чергу, засвідчує, що посилення відповідальності щодо 

підроблених марок акцизного податку є передчасним та необґрунтованим. 

Із 86 проаналізованих справ, за якими було засуджено 97 осіб, до 

реального строку відбування покарання у виді позбавлення волі було 

призначено 2% справ. У одній зі справ вирок, що пов’язаний із реальним 

відбуванням позбавлення волі, був обґрунтований вилученою великою 

кількістю підробок (особливо великий розмір), тобто відображається 
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інтенсивність злочинної діяльності. В іншій справі було враховано непогашену 

судимість засудженого, тому й обрано саме вид покарання, що пов’язаний з 

ізоляцією від суспільства. 

У 73% справ особам призначалося покарання у виді позбавлення волі із 

застосуванням ст. 75 КК України з іспитовим строком, позбавлення волі 

визначали переважно на строк у 3 роки (41%). Серед досліджених вироків, 

перевага при призначенні іспитового строку віддається строку у 2 роки; 

фактично у рівних пропорціях призначають іспитовий строк на 3 та на 1 рік 

іспитового строку. У 25% справ судді визнали необхідним застосування ст. 69 

КК України із призначенням більш м’якого покарання, ніж передбачено 

законом. 

Отже, визначення такого покарання, як позбавлення волі, у санкціях 

статті за фальшування марок акцизного податку є невиправданим, що 

зумовлено таким. 

По-перше, зважаючи на визначений вектор кримінально-правової 

політики, який чітко спрямований на гуманізацію кримінальної 

відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності. Відповідне 

законодавче рішення, що пов’язане з внесенням змін у ст.199 КК України у 

2012  р., суперечить обраному курсу кримінально-правової політики. 

По-друге, судді при призначенні покарання за фальшування марок 

акцизного податку намагаються корегувати ситуацію шляхом застосовування 

ст. 75 КК України з іспитовим строком (73%) чи із застосуванням ст. 69 КК 

України з призначенням більш м’якого покарання (25%). Із них 17,4% справ 

серед більш м’якого покарання визначали саме штраф. Проблема виникає у 

нерегульованості меж призначення штрафу – за результатами вивченої судової 

практики він варіюється від 1 тис. грн. до 510 тис. грн. Це, відповідно, 

розширює межі судового розгляду, створює різнорідну практику.  

По-третє, 83% кримінальних проваджень з приводу підроблених марок 

акцизного податку кваліфікується у сукупності з незаконним виготовленням, 

зберіганням, збутом або транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів 
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(ст. 204 КК України). При призначенні остаточного покарання за сукупністю 

зазначених злочинів складається ситуація, за якої нівелюється покарання, що 

призначається особі за вчинення злочину, передбаченого ст. 204 КК України у 

вигляді штрафу. Визначено чітку тенденцію, за якої призначається покарання 

шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, фактично 

покарання за ст. 199 КК – позбавлення волі поглинає покарання у виді штрафу 

за ст. 204 (практика складається таким чином: за ч. 1 ст. 204 призначають 

здебільшого 17 тис. грн, а за ч. 2 ст. 204  від 51 тис. грн.). Потім 

застосовується ст. 75 КК України звільнення від відбування покарання з 

випробуванням, з визначенням іспитового строку. Випадки, коли покарання за 

ст. 204 КК України, що призначається у сукупності з 199 КК України, 

виконуються самостійно – поодинокі. 

У цьому можна пересвідчитися з такого одного із прикладів судової 

практики: гр. Б. у період із серпня 2012 р. по січень 2013 р. з метою отримання 

доходів придбав у невстановлених слідством осіб спиртовмісну сировину та 

підроблені марки акцизного податку (у кількості 1 178 штук), які в подальшому 

використовував для виготовлення підроблених підакцизних товарів 

(алкогольних напоїв) у своєму будинку. Незаконно виготовлені алкогольні 

напої гр. Б. транспортував на об’єкти роздрібної торгівлі, розташовані у 

м. Львові, та у магазини, розташовані в сільських місцевостях. Гр. Ж. було 

визнано винним за ч. 2 ст. 199 КК України (враховуючи непогашену судимість 

за ст. 216 КК України) за ознакою вчення повторно та призначено покарання до 

5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його визнано винним у 

вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України та призначено  

покарання  штраф 68 тис. грн (4 000 нмдг) з конфіскацією незаконно 

виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. Відповідно до ст. 70 

КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим гр. 

Ж. визначено остаточне покарання – п’ять років позбавлення волі з 

конфіскацією майна та незаконно виготовленої продукції та обладнання для її 

виготовлення. На підставі ст. 75 КК України гр. Ж. звільнено від відбування 
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основного покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку 

2 (два) роки та звільненням від додаткових покарань у виді конфіскації майна 

та незаконно виготовленої продукції і обладнання для її виготовлення [73]. 

Отже, призначення покарання за два вчинені закінчені злочини є 

мінімальним і зводиться до іспитового строку із досить умовними 

обмеженнями. У результаті, до бюджету не надходять грошові кошти, які хоча 

б певним чином мали перекрити видатки, пов’язані з утриманням 

правоохоронної та судової систем, після закінчення іспитового строку, особа 

може повернутися до злочинної діяльності. Завдання законодавця полягає у 

тому, щоб відобразити такі примусові заходи у виді покарань: у разі їх 

застосування незаконна діяльність, спрямована на отримання прибутку, буде 

вкрай економічно невигідною. 

Судова практика засвідчує про недієвість механізму застосування 

покарання за ст. 199 КК України із застосуванням ст. 75 КК України. 

Невідповідність суспільної небезпечності фальшування марок акцизного 

податку встановленого покарання у виді позбавлення волі призводить до 

застосування положень звільнення від відбування покарання з випробуванням 

або призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. 

Зважаючи на викладені результати дослідження, за основний склад 

злочину фальшування марок акцизного податку не доцільно передбачати 

покарання у виді позбавлення волі. 

Слід враховувати, що відсутність належної альтернативності не дає 

можливості належним чином використовувати каральні і попереджувальні 

можливості інших видів покарань [195, с. 54]. Слушною вбачається позиція, 

згідно з якою при удосконаленні кримінального законодавства слід також 

акцентувати увагу не тільки на оптимальності і співрозмірності за злочин, а й 

на розподілі санкції в межах одного складу злочину [47, с. 15]. 

Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що посилення 

кримінальної відповідальності за незаконні дії щодо незаконно виготовлених, 

одержаних чи підроблених марок акцизного податку та їх голографічних 
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захисних елементів шляхом встановлення найбільш суворого покарання для 

злочинів у сфері господарської діяльності, у виді позбавлення волі на певний 

строк, не має наукового обґрунтування.  

На думку дисертанта, зміна законодавцем покарання була передчасною і 

не повною мірою оцінена. Так, обставини слідчо-судової практики засвідчують 

невідповідність ступеня суспільної небезпечності, враховуючи розмах 

злочинної діяльності та призначене покарання із застосуванням ст. 69 КК 

України. Гр. Т., не маючи відповідної ліцензії та не будучи платником 

акцизного збору на тютюнові вироби, протягом вересня 2013 р. – лютого 

2014 р. у невстановленої слідством особи придбав тютюнові вироби виробника 

ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», Philip Morris Brands Sari та Philip Morris 

Products S.A., ПРАТ «АТ Тютюнова компанія «В.А.Т. Прилуки» та AT 

«Імперіал Тобакко Продакшн Юкрейн» марки «Прилуки», «Прима», Bond, 

Chesterfield, Winston, Mallboro, MonteCarlo, Kent та LM Blue, які вже були 

розфасовані по пачкам із 20 штук цигарок у кожній, запаковані у поліетиленову 

плівку та на які були наклеєні марки акцизного податку. У подальшому він 

здійснював реалізацію цигарок у кількості 3 518 пачок на території Полтавської 

області з марками акцизноо податку, що не відповідають аналогічним зразкам 

марок, що знаходяться в офіційному обігу. Судом було призначено покарання 

за ч. 1 ст. 199 КК України із застосуванням положень ст. 69 КК України у виді 

штрафу в розмірі 25 500 грн [76]. 

У судовій практиці домінує практика застосування до особи звільнення 

від покарання з іспитовим строком у порядку ст.7 5 КК України, реальний 

строк покарання фактично не застосовується у цій категорії справ. Відповідний 

приклад засвідчує лічені випадки реального призначення покарання, суд визнає 

недоречним застосування до винної особи позбавлення волі як виду покарання, 

тому за наявності підстав застосовує положення ст. 69 КК України. Отже, 

відсутність співрозмірного покарання за підроблення марок акцизного податку 

в санкції статті та позбавлення формальної визначеності альтернативних видів 

покарання створює ситуацію, в якій призначення покарання довільно 
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перекладається на судовий розсуд. Так, у лютому 2014 р. гр. Р, перебуваючи на 

ринку у м. Чернівці, придбав у невідомої особи 30 пачок цигарок, а саме: 

10 пачок «Прима срібна», 10 пачок «Прилуки особливі», 10 пачок «Бонд стріт» 

із незаконно виготовленими марками акцизного збору за 210 гривень, які 

перевіз за місцем проживання, де зберігав з метою збуту. Наступного дня гр. Р, 

переслідуючи мету збуту цигарок, приїхав на ринок м. Заліщики, де збув 

4 пачки цигарок із незаконно виготовленими марками акцизного збору по ціні 

10 гривень за пачку. Того ж дня гр. Р було затримано працівниками міліції та 

вилучено 10 пачок цигарок. Суд визнав його винним у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, та призначив покарання із 

застосуванням ст. 69 КК України у виді 1 000 (однієї тисячі) грн штрафу в дохід 

держави [70]. 

Переважає більшість аргументів на необхідність виокремлення 

визначеного кримінально-правового захисту марок акцизного податку, 

голографічних захисних елементів в окрему кримінально-правову норму із 

передбаченням альтернативної санкції з визначенням основного покарання у 

виді штрафу та інших покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. 

Встановлення розмірів штрафу у санкції упорядкує його призначення у судовій 

практиці. Водночас амплітуда коливань верхніх і нижніх меж санкції однієї 

категорії злочинів потребує врахування і соціальної значимості предмета 

злочину, не повинна дуже різнитися, оскільки відсутність однакової 

законодавчої оцінки призводить до необмеженої варіативності, а це, в свою 

чергу, призводить до порушення справедливості як принципу кримінального 

права. 

Серед проблем конструювання санкцій, що полягає у невідповідності 

застосування кваліфікуючих ознак і передбаченого покарання, визначеного у 

ст. 199 КК України, слід звернути увагу на те, що мінімальний розмір санкцій у 

кваліфікуючому складі менший від максимального за основний склад злочину. 

Так, за основний склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України 

визначено максимальне покарання – сім років, тоді як мінімальна межа 
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покарання за кваліфікований склад у ч. 2 ст. 199 КК України – п’ять років 

позбавлення волі, максимальне покарання зазначено у десять років. У ч. 3 

ст. 199 КК України за особливо кваліфікованими ознаками передбачено 

мінімальний розмір покарання у виді позбавлення волі вісім років. Тобто 

законодавець між основним, кваліфікуючим та особливо кваліфікуючим 

складом, передбаченим у ст. 199 КК України, визначив покарання 

максимальної межі на два роки більше мінімальної межі санкції наступної 

частини. 

У санкціях ст. 199 КК України необхідно виключити вихід мінімального 

покарання за злочин, обтяжений кваліфікуючими або особливо кваліфікуючими 

ознаками, за межі максимального покарання за злочин, передбачений іншою 

частиною тієї самої статті КК України, у якій ці ознаки відсутні [195, с. 182]. 

В теорії кримінального права покарання за кваліфікований склад має бути 

вищим, ніж за основний вид злочину [13, с. 224]. 

Законодавець, запровадивши зміни стосовно марок акцизного податку та 

голографічних захисних елементів до ст. 199 КК України, тим самим створив 

значний розрив у визначенні ступеня тяжкості незаконних діянь із марками 

акцизного податку та контрольними марками і їх голографічними захисними 

елементами. Так, у ч. 1 ст. 199 КК України передбачено покарання у виді 

позбавлення волі на строк від трьох до семи років, а за ч. 1 ст. 216 КК України 

передбачено покарання у виді штрафу від п’ятисот до тисячі неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян. Тобто виготовлення та інші діяння щодо марок 

акцизного податку та їх голографічних елементів визначено як тяжкий злочин, 

стосовно контрольних марок і, відповідно, голографічних елементів – як злочин 

невеликої тяжкості. Це, у свою чергу, призводить до порушення 

основоположних підходів до розмежування злочинів залежності від характеру і 

ступеня суспільної небезпечності.  

Громадські роботи на певний строк, на наш погляд, слід призначати за 

кваліфіковані склади у разі вчинення незаконних дій з підробленими чи 

незаконно одержаними марками акцизного податку в особливо великій 
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кількості, а отже, потребує диференціації відповідальності залежно від їх 

розміру. Наприклад, як аргументи у пояснювальній записці до законопроекту 

наводились такі справи: в грудні 2007 року під час здійснення митного 

контролю у зоні діяльності поста «Одеса – порт» Службою безпеки України 

спільно з Держмитслужбою було виявлено 2,2 тис. бобін зі стрічкою з 

голографічними зображеннями герба України і написом «Акцизна марка», яка 

могла бути використана для виготовлення 50 млн шт. фальшивих акцизних 

марок. Інший випадок: у травні–листопаді 2008 р. поліцією Турецької 

Республіки вилучено понад 22 млн марок акцизного збору України для 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів та спеціальне обладнання для їх 

виробництва [138].  

У справах з кваліфікованими складами має призначатися штраф з 

урахуванням спричиненої шкоди або загрози її настання. У ст. 53 КК України 

визначено, що вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у 

виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір 

майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення 

злочину доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого 

санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК. 

Запропоновано у санкції ч. 2 ст. 216-1 КК України за вчинення, 

зберігання, перевезення або збут незаконно одержаних чи підроблених марок 

акцизного податку вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб 

чи у великому розмірі передбачити громадські роботи від ста до сто шістдесяти 

годин. При вчинені злочину організованою групою чи в особливо великому 

розмірі у санкції ч. 3 ст. 216-1 КК України потрібно передбачити громадські 

роботи від ста шістдесяти до двохсот тридцяти годин. Відповідний висновок 

сформований на основі вивченого зарубіжного досвіду регламентації 

відповідальності за фальшування марок акцизного податку [104] та з 

урахуванням меж призначеного покарання за інші злочини у сфері 

господарської діяльності.  
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У санкції ч. 2 та ч. 3 ст. 199 КК України передбачена обов’язкова 

конфіскація майна, яка є додатковим видом покарання, посилює основне 

покарання, тим самим здійснює значний майновий вплив на засудженого, його 

рідних, а з урахуванням сучасних соціально-економічних відносин, може 

визнаватись більш вагомим покаранням, ніж позбавлення волі та інші види 

покарання [13, с. 202]. 

Визначивши конфіскацію майна за тяжкі та особливо тяжкі злочини, 

вчинені з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 59 КК України), особливо важливо 

звернути увагу на випадки недоведеності вчинення злочину з корисливих 

мотивів, застосування конфіскації вважатиметься незаконним.  

На сьогодні існує два шляхи вирішення цього питання: законодавча 

колізія має вирішуватись на законодавчому рівні або ж за наявності підстав 

застосування ч. 2 ст. 69 КК України. 

У науковій літературі одним зі шляхів подолання цієї колізії 

пропонується передбачити конфіскацію майна в санкціях статей Особливої 

частини КК України не як обов’язкове, а як факультативне покарання, 

передавши остаточне вирішення цього питання на судовий розсуд [175, с. 109]. 

Шляхом внесення змін до ч. 2 ст. 59 КК України, замінивши термін 

«встановлюється» на термін «призначається» остаточно не вирішено проблеми, 

але це на даний час це принаймні усуне законодавчу колізію [195, с. 89–90]. 

Суд за умотивованим рішенням може не призначати додаткового 

покарання, що передбачене в санкції статті Особливої частини як обов’язкове 

за наявності кількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують 

ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного. 

Розглядаючи конфіскацію майна як вид покарання, потрібно виходити з 

того, що застосовувати до винних додаткове покарання у виді штрафу, по-

перше, економніше. При не зовсім однаковому каральному впливі на 

засудженого вилучення грошових коштів, еквівалентних вартості предмета, 

завжди дешевше, ніж вилучення самого предмета, оскільки його потрібно 

шукати, вилучати, зберігати та реалізовувати. По-друге, за допомогою штрафу 

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/


187 

 

легше призначати справедливе покарання, забезпечити його індивідуалізацію. 

Призначаючи конфіскацію майна, суд завжди виходить із переліку майна, яке є 

у засудженого, і жодним чином не пов’язує його розмір зі ступенем суспільної 

небезпечності та характером вчиненого діяння [125, с. 185]. Водночас серед 

злочинів у сфері господарської діяльності у санкціях семи статей конфіскація 

майна визначається як додаткове покарання, переважно обов’язкове. Однак 

законодавець не застосовує ч. 3 ст. 53 КК України, незважаючи на переваги 

штрафу як додаткового виду покарання. У санкціях злочинів у сфері 

господарської діяльності лише в одному випадку передбачено штраф як 

додаткове покарання, а цей вид додаткового покарання може бути призначений 

лише тоді, коли його спеціально передбачено в санкції статті.  

Слушною вбачається позиція щодо неефективності передбачення 

конфіскації майна як додаткового покарання за злочин, передбачений у ч. 2 та 

ч. 3 ст. 199 КК України. Застосування відповідного виду покарання 

супроводжується численними витратами з бюджету для забезпечення 

процедури вилучення майна та подальшої реалізації. Важливо врахувати також 

вчинення аналізованого злочину особою, яка немає майна, що може підлягати 

конфіскації. Разом із тим визначена сума штрафу є чітко визначеною сумою 

надходженням до бюджету, тоді як конфіскація майна залежить від низки умов 

виконання цього злочину і сума грошових коштів є лише наближено 

прогнозованою. Також потрібно враховувати, що у справах стосовно 

незаконних дій із підробленою валютою, державними цінними паперами та 

білетами державної лотереї 79% становить звільнення від покарання з 

випробуванням на підставі ст. 75 КК України. Цей показних щодо незаконних 

дій із незаконно виготовленими, одержаними та підробленими марками 

акцизного податку становить 73% справ, у яких особам призначалося 

покарання у виді позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України з 

іспитовим строком. Отже, крім визначених обов’язків, передбачених ст. 76 КК 

України, що обумовлено звільненням від відбуванння покарання з 
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випробуванням, інших заходів примусу, пов’язаних із обмеженням прав, не 

застосовується. 

На підставі вивченої судової практики варто зауважити, що сума штрафу 

у ч.ч. 1–3 ст.199 КК України як додаткового покарання доцільно визначати у 

таких межах: у ч. 1  від 50 до 700 нмдг; у ч. 2 ст. – від 800 до 1500 нмдг; у ч. 3 

 від 2000 до 5000 нмдг. Варто зазначити, що штраф як додаткове покарання не 

визначається як обов’язкове, воно має призначатися з урахуванням обставин 

справи, кількості підробок за період незаконної діяльності та її інтенсивності. 

Але має бути наявним роз'яснення, що при застосуванні ст. 75 КК України 

повинно бути призначено штраф, зважаючи на кількість підроблених грошових 

знаків, яких відбувся збут чи намагалася збути винна особа. 

Так, у дослідженнях стосовно вирахування шкоди від підроблення 

грошей та цінних паперів визначають: номінал грошового знаку слід 

помножити на 5 (коефіцієнт шкоди) та розділити на коефіцієнт способу 

(офсетний друк, комп’ютерний визначається 1 коефіцієнт, аплікація – 2 та інші) 

[29, с. 45]. Якщо коефіцієнти та їх значення потребує низки обґрунтувань, то 

принаймні сума підроблених екземплярів є лише певної мірою наближена до 

розміру прогнозованої шкоди, що завдається емісії національної валюти і 

готівкового грошового обігу, емісії і обігу державних цінних паперів. 

Зарубіжна практика надає багаточисельні підтвердження тому, що вміле 

застосування такого виду покарання ,як штраф, здатне здійснювати серйозний 

психологічний вплив на винну особу, а його матеріальні наслідки роблять 

невигідними вчинення багатьох видів майнових, економічних і інших злочинів. 

Поширеність такої санкції у зарубіжному законодавстві пов’язана з тим, що 

штраф ефективніший, ніж позбавлення волі на короткий строк; по-друге, щоб 

стягнути штраф не потрібно додаткових грошових коштів; по-третє, навпаки, 

таким  чином можна поповнити державний бюджет [177, с. 201]. 

З урахуванням принципу кримінально-правової політики – економії 

кримінальної репресії, неодноразово аргументувалося, що за злочини у сфері 

господарської діяльності переважно має застосовуватись штраф, а не 
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позбавлення волі. Застосування покарання у виді штрафу спрямоване на 

наповнення державного бюджету, а позбавлення волі тягне за собою чисельні 

витрати на утримання в місцях позбавлення волі. До того ж, якщо мети 

покарання можливо досягти призначенням штрафу, то призначення 

позбавлення на певний строк суперечить засадам призначення покарань і, 

зокрема, соціальній справедливості. 

Загальна конфіскація майна як кримінальне покарання передбачає 

вилучення у власність держави всього майна, яке набуте засудженим 

правомірно і належить йому на праві приватної власності. Саме у такому 

значенні конфіскацію майна закріплено в ст. 59 КК України. Загальну 

конфіскацію майна необхідно відрізняти від конфіскації знарядь і засобів 

вчинення злочину, предметів злочину, предметів, що були об’єктом злочинних 

дій, грошей, цінностей, іншого майна, здобутого злочинним шляхом. Крім того, 

загальну конфіскацію майна необхідно відрізняти також від: звернення в дохід 

держави безпідставного збагачення; відшкодування завданих збитків; 

вилучення речей і цінностей, які заборонені в цивільному обігу. Таку 

конфіскацію в науковій літературі називають «спеціальною». Слід 

констатувати, що загальна конфіскація майна спрямована на все майно 

засудженого (як на незаконно, так і на правомірно набуте, внаслідок чого 

відбувається обмеження природного права власності винного), спеціальна – 

лише на знаряддя і засоби вчинення злочину; речі, вилучені з обігу; майно, 

здобуте злочинним шляхом; будь-які доходи, отримані внаслідок використання 

такого майна [125, с. 166–167].  

Законодавець у Розділі XIV «Інші заходи кримінально-правового 

характеру» у 2013 р., нарешті визначився у ст. 96-1 КК України з таким 

змістом: спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному 

вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого 

майна за умови вчинення злочину у випадку, передбаченому в Особливій 

частині КК України. Відповідно, це вирішило низку питань, які виникали у 

правозастосовній практиці. 
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Однак 13 травня 2014 року Верховною Радою України було прийнято 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій 

щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України», яким 

до редакції відповідної статті внесено зміни з конкретизацією у вигляді такого 

формулювання, що спеціальною конфіскацією визнається «за умови вчинення 

злочину, передбаченого ст. ст. 354, 364, 364-1, 365-2, 368–369-2 Розділу XVII 

Особливої частини КК України, або суспільно небезпечного діяння, що 

підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями». Тим самим 

було звужено сферу застосування відповідного заходу кримінально-правового 

характеру до дії десяти кримінально-правових норм Розділу XVII Особливої 

частини КК України, у яких в санкції використовується текст «карається ... із 

спеціальною конфіскацією».  

У такому випадку Загальна та Особлива частини КК України суперечать 

одна одній. Якщо «спеціальна конфіскація» не є покаранням, про що прописано 

у ст. ст. 96 та 96-1 КК України, то незрозумілі зміни до низки статей, у санкціях 

яких одним із можливих покарань вказується спеціальна конфіскація [137]. 

Відповідні зміни, як зрозуміло з назви закону про кримінальну 

відповідальність, яким було внесено зміни до Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної 

політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським 

Союзом візового режиму для України», мали чітке спрямування щодо окремої 

категорії злочинів, хоча викладені вони у Загальній частині КК України. 

Випадки застосування спеціальної конфіскації визначено у ст. 96-2 КК 

України. Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та 

інше майно:  

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого 

майна; 
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2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення 

злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або 

винагороди за його вчинення; 

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику 

(законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, − переходять у 

власність держави; 

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби 

чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному 

володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання. 

Згідно із законодавчим приписом спеціальна конфіскація застосовується 

також у разі, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з 

недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або 

неосудність, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з 

підстав, передбачених КК України, крім звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.  

Варто також зазначити, що спеціальна конфіскація визначена у ч. 9 

ст. 100 КПК України як засіб вирішення питань про речові докази, полягає у 

примусовому безоплатному вилученні в дохід держави знарядь злочину, що 

належить обвинуваченому, а також грошей, цінностей, інших речей, нажитих 

злочинним шляхом.  

При співвідношенні спеціальної конфіскації майна як заходу 

кримінально-правового характеру та кримінально-процесуальної конфіскації як 

«інструменту розпорядження речовими доказами» слід виходити з того, що 

остання надає можливість вилучити у власність держави тільки ті гроші, 

цінності та інше майно, які є речовими доказами у конкретному провадженні. 

Тобто воно не допускає якоїсь іншої еквівалентної конфіскації – конфіскації 

майна, на яке були перетворені доходи, отримані злочинним шляхом. Натомість 

спеціальній конфіскації підлягають лише ті гроші, цінності та інше майно, які 

не є речовими доказами, і тільки у випадку, якщо вона передбачена у 

відповідній санкції статті Особливої частини КК України. Тому є всі підстави 
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стверджувати, що кримінально-процесуальному законодавству властива своя 

специфічна конфіскація майна, яка хоч і має спільні ознаки зі спеціальною 

конфіскацією як іншим заходом кримінально-правового характеру, але 

залишається окремим видом такої конфіскації [199, с. 293]. 

Отже, внесені приписи стосовно спеціальної конфіскації, на погляд 

дисертанта, не розв’язали відповідну проблему, навпаки, ускладнили її. 

У санкціях Особливої частини КК України передбачена спеціальна конфіскація 

(у ст. ст. 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2), конфіскація предмета злочину, 

конфіскація знарядь та (або) засобів його вчинення, конфіскація товарів (ст. 216 

КК), конфіскація продукції (ст. 229 КК), які не можуть бути визнані ані 

предметом відповідних злочинів, ані знаряддям чи засобом їх вчинення. Отже, 

визначений термін «спеціальна конфіскація» має обмежене тлумачення і не 

поширюється на всі передбачені випадки у Особливій частині КК України, чим 

штучно створюються ускладнення для правозастосування, тим більше для 

розуміння тексту пересічними громадянами. Тобто в таких змінах вбачається 

низка неузгодженостей для правозастосовної діяльності, що потребує 

подальшого доопрацювання. 

У попередній редакції ч. 2 ст. 216 КК України, яка визначала 

відповідальність щодо марок акцизного збору, контрольних марок та 

голографічних елементів, в санкції було визначено конфіскацію товарів, 

промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними 

елементами. Виникають два запитання: 1) чому спеціальна конфіскація не 

визначена у санкції ч. 1 ст. 216 КК України; 2) чи обґрунтована відсутність 

спеціальної конфіскації у санкціях ч.ч. 1–3 ст. 199 КК України за наявності 

маркування товарів підробленими марками чи голографічними елементами. 

Вирішення цих двох питань полягає у необхідності приведення до 

єдиного знаменника. Потребують доповнення санкції, передбаченої у ч. 1 

ст. 216 КК України приписом «з конфіскацією товарів, промаркованих 

підробленими марками». Відповідний припис також має міститися у санкції 

ст. 199 КК України щодо підроблених марок акцизного податку та 
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голографічних елементів. Однак норму про кримінально-правову заборону 

щодо підроблених марок акцизного податку має бути виокремлено з 

визначенням у санкції спеціальної конфіскації товарів, промаркованих 

підробленими марками. У результаті законодавчих змін, внесених до ст. 96-1 

КК України, із тексту закону було виключено слова «за умови вчинення 

злочину, передбаченого статтею 354 та статтями 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 

розділу XVII Особливої частини цього Кодексу, або суспільно небезпечного 

діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями». 

Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому 

безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є 

власністю засудженого. Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація 

встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за 

злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки 

незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, 

спеціально передбачених в Особливій частині КК України. 

Тому дисертант підтримує пропозицію про доцільність відмови від 

застосування загальної конфіскації майна як виду додаткового покарання. 

Водночас у санкціях статей, які передбачають відповідальність за тяжкі та 

особливо тяжкі злочини, вчинені з корисливих мотивів, необхідно передбачити 

можливість застосовувати до винних додаткове покарання у виді штрафу. Про 

доцільність розширення нормативного закріплення останнього уже йшлося.  

Про необхідність саме такої заміни можуть свідчити такі факти: 1) як штраф, 

так і конфіскація майна, переслідуючи визначені законом цілі, є видами 

покарання, спрямованими на пряме обмеження майнових прав винного 

(питання тільки в тому, що сучасне нормативне регулювання загальної 

конфіскації майна, на відміну вад штрафу, обмежує більш значну частину 

майнових прав, тобто заподіює більше майнових втрат); 2) проведений аналіз 

кримінальних законів інших країн вказує на широкий та успішний зарубіжний 

досвід такої заміни, адже найбільш поширеним видом покарання у більшості 

досліджених країн є саме штраф. При цьому покарання у виді штрафу 

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/


194 

 

пропонується встановити як додаткове факультативне і наголошується на 

необхідності його застосування в разі вчинення винним тяжкого або особливо 

тяжкого злочину з корисливих, а не яких-небудь інших мотивів [125, с. 172–

173]. 

Однак питання вимірної одиниці не вирішено і є каменем спотикання до 

підвищення рівня ефективності дії кримінально-правових норм. Має бути 

остаточне розв’язання проблеми встановлення у КК України розрахункової 

одиниці, що використовуватиметься при обчисленні в диспозиціях статей 

розміру заподіяної матеріальної шкоди або вартості предмета злочину, а в 

санкціях – розміру штрафу. Але очевидно, що ця розрахункова одиниця має 

бути єдиною для диспозицій і санкцій статей КК України, а її розмір може 

коригуватися лише на підставі об’єктивних інфляційних процесів в Україні, а 

не рішень політичного характеру. З метою приведення таких змін у 

відповідність до ч. 2 ст. 3 КК України розмір розрахункової одиниці і порядок її 

коригування слід закріпити в Загальній частині КК України, не віддаючи цих 

принципових положень на відкуп іншим законом, що не є законами про 

кримінальну відповідальність [195, с. 65–66]. 

Так, у ст. 327-1 КК РФ «Виготовлення, збут підроблених акцизних марок, 

спеціальних марок або знаків відповідності або їх використання» одиницю 

вирахування штрафу визначено альтернативно: в національній валюті з 

зазначенням мінімальної і максимальної меж або у розмірі заробітної плати або 

іншого доходу засудженого від одного до двох років. Такий підхід надає 

можливість більш точно враховувати матеріальний стан винного при 

призначенні покарання.  

Крок законодавця, що ознаменувався внесенням змін до ст. 199 КК 

України з метою посилення відповідальності за виготовлення, зберігання, 

придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а 

також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок 

акцизного податку та їх голографічних захисних елементів, є помилковим. У 

пошуках дієвого механізму протидії поширенню підроблених марок акцизного 
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податку та їх голографічних захисних елементів, на погляд дисертанта, доречно 

було б не змінювати у всіх випадках штраф на такий вид покарання, як 

позбавлення волі, а внести зміни до розміру штрафу та вимірної одиниці 

штрафу, оскільки один неоподаткований мінімум доходів громадян при 

визначенні майнових видів покарань, зазначених у санкції, визначається у 

17 грн. А отже, потрібно було допрацювати редакцію ст. 216 КК України від 

2001 р. з усуненням недоліків і вирішенням нагальних проблем 

правозастосовної діяльності для створення ефективної протидії зазначеному 

злочину. 

 

Висновки до Розділу 4 

 

З огляду на викладене у Розділі 4 можна дійти таких висновків. 

1. У складі злочину, передбаченому ст. 199 КК України, налічується п’ять 

ознак, серед яких три кваліфікуючі (вчинені повторно або за попередньою 

змовою групою осіб чи у великому розмірі) та дві  особливо кваліфікуючі 

ознаки (вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі). 

Наявність особливо кваліфікуючих ознак утворює особливо тяжкий злочин. 

2. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки стосовно визначення 

розміру підробок, на думку дисертанта, мають також бути відображені у ст. 216 

КК України щодо незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених 

контрольних марок у ч. 2 (ті самі дії, вчинені у великому розмірі) та ч. 3 (дії, 

вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі). Такі 

пропозиції до редакції статті повинні не лише уніфікувати законодавство 

стосовно кваліфікуючих ознак, а й мають практичне значення з визначенням 

видів і розмірів покарань, враховуючи ступінь суспільної небезпечності. 

3. У примітці до ст. 199 КК України доцільно визначити: повторним у 

ст. 199 КК України визнається вчинення особою раніше злочину, 

передбаченого цієї статтею (якщо ці діяння не об’єднані єдиним злочинним 

наміром) або злочину, передбаченого ст. 224 КК України. Відповідні зміни 
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доцільні відповідно до порядку розміщення приміток: у ст. 199 КК України на 

початку Розділу VII Особливої частини і першочергово стосовно злочину, 

передбаченого ст. 224 КК України. 

4. Враховуючи те, що склад злочину складається з семи альтернативних 

діянь об’єктивної сторони, можлива, відповідно, не одна, а декілька комбінацій 

вчинення одного й того ж посягання. Оскільки відповідні діяння однорідні за 

своїм характером, а отже, відображають різні форми посягань на один і той же 

об’єкт кримінально-правової охорони. Співвиконавство вважається не тільки 

тоді, коли виконується фактично тотожні діяння, а й тоді коли за попередньою 

змовою вчиняються юридично тотожні діяння (вчинення виготовлення, а інші – 

вчиняють зберігання та перевезення, треті – збут підробок). 

5. Група осіб за попередньою змовою може визнаватися як при 

співвиконавстві у виконанні не лише фактично тотожних діянь, а й юридично 

тотожних, а також у групі осіб за попередньою змовою з розподілом ролей, 

наприклад, у класичній тріаді (організатор – виконавці – пособник, приміром, 

останній постачає витратний матеріал, збирає інформацію щодо потенційних 

покупців чи можливих розповсюджувачів тощо). 

6. На підставі результатів проведеного дослідження можна дійти 

висновку, що посилення кримінальної відповідальності за незаконні дії щодо 

незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку 

та їх голографічних захисних елементів шляхом встановлення найбільш 

суворого покарання за злочини у сфері господарської діяльності, у виді 

позбавлення волі на певний строк, не має наукового обґрунтування. 

7. Обґрунтовано необхідність виокремлення кримінально-правового 

захисту марок акцизного податку в окремій кримінально-правовій нормі з 

визначенням основного покарання у виді штрафу та альтернативної санкції з 

визначенням покарання у виді громадських робіт (для кваліфікованих складів 

злочину). Встановлення розмірів штрафу у санкції упорядкує його призначення 

у судовій практиці. Водночас амплітуда коливань верхніх і нижніх меж санкції 

однієї категорії злочинів потребує врахування і соціальної значимості предмета 
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злочину, не повинна дуже різнитися, оскільки відсутність однакової 

законодавчої оцінки призводить до необмеженої варіативності, а це, в свою 

чергу, – до порушення справедливості як принципу кримінального права. 

8. Вбачається доцільним продовження кримінально-правової політики 

держави щодо гуманізації відповідальності за злочини у сфері господарської 

діяльності щодо незаконних дій з підробленими білетами державних лотерей із 

виокремленням у окрему кримінально-правову норму незаконних дій з 

підробленими білетами держаної лотереї із визначенням покарання за цей 

злочин у виді штрафу. 

9. Запропоновано у ч. 2 та ч. 3 ст. 199 КК України обов’язкову 

конфіскацію майна замінити на штраф як додаткове факультативне покарання, 

а також передбачити штраф як додаткове факультативне покарання у ч. 1 

ст. 199 КК України, що, на думку дисертанта, буде більш ефективним 

додатковим видом покарання, особливо у випадку застосування ст. 75 КК 

України стосовно звільнення від відбування покарання з випробуванням, що є 

характерним для практики призначення покарань за відповідний злочин. 

10. Доцільно усунути недоліки у визначенні розмірів покарань у санкціях 

ч.ч. 1–3 ст. 199 КК України, а саме: вихід мінімального покарання за злочин, 

обтяжений кваліфікуючими або особливо кваліфікуючими ознаками, за межі 

максимального покарання за злочин, передбачений іншою частиною ст.199 КК 

 у ч. 1 від трьох до п’яти років, у ч. 2 – від п’яти до десяти років (без змін), у 

ч. 3 – від десяти до дванадцяти років.  

11. Спеціальна конфіскація не повинна мати обмеження у застосуванні до 

однієї категорії злочинів, тому потребує змін ст. 96-2 КК України – виключення 

переліку злочинів, що обмежує її застосування. Обґрунтовано потребу 

визначати у санкції статті щодо незаконно одержаних та підроблених марок 

акцизного податку конфіскацію товарів, промаркованих підробленими 

марками, як спеціальну конфіскацію. Також необхідно передбачити 

конфіскацію товарів, промаркованих підробленими марками у санкції ч. 1 

ст. 216 КК України в чинній редакції. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дисертаційного дослідження, виконаного на 

основі аналізу чинного законодавства України та практики його застосування, 

теоретичного осмислення ряду наукових праць, присвячених цій тематиці, 

автором запропоновано вирішення наукового завдання, що полягало у науковій 

розробці теоретичних підстав кримінальної відповідальності за виготовлення, 

збут та інші незаконні дії, пов’язані зі збутом підроблених грошей, державних 

цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та 

голографічних захисних елементів. Сформульовано ряд висновків, пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на вирішення зазначеного завдання. Основні з них 

такі: 

1. У результаті дослідженні стану наукової розробки проблем 

кримінальної відповідальності за виготовлення, збут та інші незаконні дії, 

пов’язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів 

державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних 

елементів можна визначити такі етапи періодизації досліджень, присвячених 

кримінальній відповідальності за злочин, передбачений ст. 199 КК України: 

основоположний період (дослідження В. Сокольського, О.Ф. Кістяківського); 

праці відповідно до кримінального законодавства радянського періоду (Ю.В. 

Солопанов, Н.С. Пономарьов, Є.І. Казаков, В.М. Верещак); період новітніх 

досліджень (після набрання чинності КК України в 2001 р.) охоплює 

дослідження Н.О. Гуторової, О.О. Дудорова, І.В. Сингаївської, С.І. Марка, О.Б. 

Сахарової, О.О. Кашкарова, які дійшли висновку про необхідність детального 

дослідження злочину, передбаченого ст. 199 КК України у чинній редакції ст. 

199 КК, з урахуванням змін та використанням наявних напрацювань судово-

слідчої практики і положень доктрини кримінального права. 

2. Аналіз генези радянського законодавства про відповідальність за 

фальшивомонетництва доводить, що досвід та ґрунтовні розроблення Уложень 

(Соборного, Про покарання кримінальні та виправні, Кримінального) не були 

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/


199 

 

враховані у нормотворенні. Фактично формулювання нормативних приписів 

розпочалося з чистого аркуша. Про цей політичний маневр свідчить 

першопочаткове визначення підроблення грошових знаків як кваліфікаційний 

вид підроблення документів, відсутність прямої вказівки щодо відповідальності 

за збут підроблених грошей, диференціація відповідальності за національну і 

іноземну валюту. До того ж ті надбання законодавчої регламентації, що 

стосувалися відповідальності за підроблення грошових знаків, які визначені 

Уложенням про покарання кримінальні та виправні, Кримінальним уложенням 

стосовно чіткого переліку суспільно небезпечних діянь, який був досить 

детальним і нагадує редакцію ст. 199 КК 2001 р., диференціація 

відповідальності залежно від способу підроблення, від стадії злочину, розподіл 

відповідальності у разі підробки на державні й недержавні цінні папери, 

врахування обставин подальшого збуту за випадково одержані підробки не 

враховано. Фактично напрацювання законодавців, випробувані часом і 

практикою, було проігноровано.  

3. Історія розвитку законодавства відповідальності за підроблені марки 

акцизного податку визначають, що ступінь законодавчої регламентації 

відповідальність за незаконні дії з бандеролями табаку та її деталізація значно 

виявилася досконалішою на відміну від законодавства щодо акцизу на 

«питейну продукцію», які можна вважати прототипом сучасної правової норми 

щодо підроблення марок акцизного податку. 

4. Уперше відповідальність за підроблення монет було передбачено 

Литовським Статутом у 1566 р. Що ж стосується норм, які встановлювали 

відповідальність за бандеролі табаку, то їх поява пов’язується з Уложення про 

покарання кримінальні та виправні 1845 р. 

5. У диспозиції ст. 199 КК України визначено альтернативно предмети 

злочину у такому переліку: 1) підроблена національна валюта України у виді 

банкнот чи металевої монети; 2) підроблена іноземна валюта; 3) підроблені 

державні цінні папери; 4) підроблені білети державної лотереї; 5) незаконно 

виготовлені марки акцизного податку; 6) незаконно одержані марки акцизного 
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податку; 7) підроблені марки акцизного податку; 8) незаконно виготовлені 

голографічні захисні елементи; 9) незаконно одержані голографічні захисні 

елементи; 10) підроблені голографічні захисні елементи.  

6. Національна валюта – гривня (банкноти і монети), яка є єдиним 

законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або 

такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які 

перебувають в обігу. Наявні банкноти номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 

100, 200 та 500 гривень, що є безумовними зобов’язаннями Національного 

банку України і забезпечуються всіма його активами. Монети існують таких 

видів: обігові й розмінні, пам’ятні та інвестиційні. Готівкова іноземна валюта – 

це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот і монет,  що перебувають в обігу та 

є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави. 

7. Державними цінним паперами визнаються такі види: 1) державні 

облігації України (облігації внутрішніх державних позик України, облігації 

зовнішніх державних позик України та цільові облігації внутрішніх державних 

позик України) 2) казначейські зобов’язання України; 3) приватизаційні папери. 

8. Підроблений лотерейний білет належить виключно до державної 

лотереї, незалежно від виду (миттєвої, тиражної, комбінованої лотереї), без 

урахувань має чи не має він виграшну ігрову комбінацію вважається предметом 

злочину, передбаченого ст. 199 КК України. Проведення державних лотерей є 

виключно видом господарської діяльності оператора державних лотерей. 

9. Марки акцизного податку належать до документів суворого обліку, що 

використовуються для маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту 

етилового понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць та на тютюнових виробах.  

10. Під голографічним захисним елементом розуміють голографічний 

елемент, призначений для маркування носіїв інформації, документів і товарів з 

метою підтвердження їх справжності, що виконаний з використанням 

технологій, які ускладнюють його несанкціоноване відтворення. Голографічний 

захисний елемент є однією з обов’язкових складових захисних елементів марок 

акцизного податку. Тому відсутня потреба у додатковому уточненні саме 
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одного з видів елементів захисту – голографічних захисних елементів. 

Підроблення, незаконне виготовлення голографічних захисних елементів 

фактично є підробленням марок акцизного податку. 

Відповідна пропозиція також стосується контрольних марок та їх 

голографічних захисних елементів, що є предметом злочину, передбаченого ст. 

216 КК України «Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут 

незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок». 

11. Підробленими визнаються грошові знаки, державні цінні папери, 

білети державної лотереї, марки акцизного податку, які виготовлені будь-яким 

способом, включаючи промисловий, та імітують справжні, а також видозмінені 

справжні, перероблені будь-яким способом зі зміною зображення, що у 

звичайних умовах ускладнює або зовсім виключає їх виявлення. 

12. Незаконно одержаними визнаються марки акцизного податку, які 

отримані будь-яким шляхом із порушенням встановленого законодавством 

України порядку, і в тому разі, коли марки отримуються внаслідок їх 

викрадення зі спеціалізованих підприємств, під час перевезення або зберігання 

чи в результаті зловживання службовою особою податкового органу або в 

результаті її службової недбалості під час реалізації марок тощо. 

13. Незаконно виготовленими марками акцизного податку є фактично 

справжні марки акцизного податку з елементами захисту і дизайну та 

необхідними реквізитами, але вони виготовлені з порушенням встановленого 

порядку їхнього отримання, тому їх доречно визначити як «незаконно 

одержані». Відповідна пропозиція надає можливість уникнути порушення 

законодавчої техніки у диспозиції, передбаченій ст. 199 КК України, а саме: 

«виготовлення … незаконно виготовлених марок акцизного податку, 

голографічних захисних елементів». 

14. Вбачається доцільним продовження кримінально-правової політики 

держави щодо гуманізації відповідальності за злочини у сфері господарської 

діяльності щодо незаконних дій з підробленими білетами державних лотерей із 
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виокремленням в окрему кримінально-правову норму, із визначенням у санкції 

статті покарання за цей злочин у виді штрафу. 

15. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 199 КК України, 

полягає у виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні, 

ввезенні в Україну та збуті, тобто семи суспільно небезпечних діях, які 

становлять вичерпний перелік діянь, вчинення хоча б одного з них вже складає 

закінчений склад злочину, а отже, за конструкцією складу злочину визнається 

формальним. 

16. Виготовлення підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів 

державної лотереї, марок акцизного податку – це умисна дія, яка полягає у 

створенні предметного зображення грошових знаків, державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, марок акцизного податку, зовнішньо схожого зі 

справжніми або внесенням змін до справжніх предметів (в т.ч. незаконне 

внесення змін до облікового запису на рахунку в цінних паперах). 

17. Зберігання − це умисні дії, які полягають у володінні (незалежно від 

тривалості в часі) підробленої грошової одиниці, державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, марок акцизного податку, що можуть знаходитися як 

при особі, так і обраному нею місці. 

18. Придбання – це отримання винним підроблених грошових знаків 

України, іноземної валюти, державних цінних паперів, білетів державної 

лотереї, марок акцизного податку у будь-який спосіб. 

Придбання вважається закінченим із моменту отримання підробок, а факт 

отримання засвідчує володіння, що визнається зберіганням. Оскільки час 

перебування у винного підроблених предметів при зберіганні на кваліфікацію 

не впливає, то зберігання є закінченим з моменту початку володіння ними, а 

отже, з моменту отримання. Тому дію «придбання» слід виключити із переліку 

суспільно небезпечних діянь, передбачених ст. 199 КК України. 

19. Перевезення – це переміщення з одного місця в інше підробленої 

національної та іноземної валюти, державних цінних паперів, білетів державної 

лотереї, незаконно одержаних або підроблених марок акцизного податку, 
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здійснене на території України із використанням транспортних засобів або 

будь-яким об’єктом, який використовується як засіб перевезення. Тому 

обов’язковою ознакою об’єктивної сторони у формі перевезення слід вважати 

будь-який вид транспорту або будь-який об’єкт, який використовується як засіб 

перевезення. 

20. Ввезення в Україну необхідно тлумачити як переміщення за 

допомогою будь-якого транспортного засобу чи будь-яким об’єктом, який 

використовується як засіб перевезення через державний кордон України 

підробленої національної та іноземної валюти, державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, незаконно одержаних або підроблених марок 

акцизного податку для їх постійного чи тимчасового місцезнаходження в 

Україні. 

У визначені «ввезення до України» обов’язковою ознакою складу 

злочину є місце його вчинення – державний кордон України. За цією ознакою 

здійснюється відмежування дій «ввезення в Україну» та «перевезення».  

Дисертант поділяє позицію щодо потреби уніфікації термінів 

«перевезення» та «ввезення в Україну» та об’єднання зазначених суспільно 

небезпечних діянь поняттям «перевезення». З урахуванням особливостей 

вчинення діянь «перевезення» та «зберігання», збігаються у часі і 

кваліфікуються як перевезення за наявності використання транспортних засобів 

як засобів вчинення злочину. Визнано небажаним виокремлення поетапних 

підготовчих дій за низкою обставин (використання транспортних засобів тощо), 

які кардинально не впливають на суспільну небезпечність. Доцільно визначити 

єдине поняття, яке охоплювало б більшість підготовчих дій до збуту з 

предметами злочину без деталізації та загромадження диспозиції статті.  

21. Пересилання – це переміщення підроблених національної валюти 

України, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної 

лотереї, незаконно одержаних або підроблених марок акцизного податку у 

просторі з одного місця в інше, що поєднане з використанням послуг третіх 

осіб (поштою, посильним, службами доставки). 
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Пересилання, що здійснюється за допомогою третіх осіб, яким  

делегуються обов’язки схоронності та доставлення вказаних предметів, після 

оформлення договору на пересилання та передачі цих предметів вважається 

закінченим злочином. Фактично вчиняється їх відчуження, що є одним із 

варіантів збуту, тому виокремлення у переліку діянь, передбачених у 

диспозиції ст. 199 КК України, варто  визнати зайвим. 

22. Збут підроблених предметів − це умисне відчуження зазначених 

предметів в оплатній і безоплатній формі особою, яка усвідомлює наявність 

ознак підроблення національної та іноземної валюти, державних цінних 

паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку.  

23. Збут незаконно одержаних марок акцизного податку − це умисне 

відчуження зазначених предметів в оплатній і безоплатній формі особою, яка 

усвідомлює факт одержання зазначених предметів з порушенням встановленого 

порядку. 

24. Пропонується визначити окрему кримінально-правову норму у 

ст. 216-1 КК України «Виготовлення, зберігання чи збут незаконно одержаних 

чи підроблених марок акцизного податку» з визначенням покарання, що 

відповідає суспільній небезпечності діяння. 

25. До чинної редакції ст. 199 КК України варто внести зміни з метою: 

виправлення недосконалості мови кримінального закону щодо 

термінологічного звороту «виготовлення … незаконно виготовлених»; 

необхідності уніфікації термінів у ст. 199 КК України пропонується 

передбачити такі суспільно небезпечні діяння, як виготовлення, зберігання чи 

збут підробленої національної та іноземної валюти, державних цінних паперів. 

26. Аналізований злочин вчиняється загальним суб’єктом, оскільки 

додаткових ознак спеціального суб’єкта диспозиція статті не містить, не 

витікають ознаки спеціального суб’єкта і зі змісту аналізованого складу 

злочину. 

27. Вина полягає у свідомо-вольовому ставленні особи до своїх 

протиправних діянь, пов’язаних із підробленими грошовими знаками, 
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державними цінними паперами, білетами лотереї, незаконно виготовленими, 

підробленими та одержаними марками акцизного податку й голографічними 

захисними елементами. 

28. Інтелектуальний момент прямого умислу злочину, передбачено ст. 

199 КК України включає в себе усвідомлення суспільно небезпечного 

характеру вчинюваних дій, спрямованість на протиправне виготовлення, 

зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну та збут 

підроблених грошових знаків, державних цінних паперів, білетів лотереї, 

незаконно виготовлених, підроблених та одержаних марок акцизного податку й 

голографічних захисних елементів. 

29. Вольовий момент прямого умислу характеризується бажанням 

(прагненням) особи вчинити передбачене кримінальним законом суспільно 

небезпечне діяння: виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою подальшого їх збуту та збут 

підроблених грошових знаків, державних цінних паперів, білетів лотереї, 

незаконно виготовлених, підроблених або одержаних марок акцизного податку 

та голографічних захисних елементів. 

30. Домінуючим мотивом злочинної поведінки, передбаченої ст. 199 КК 

України, є корисливий мотив.  

31. Мета збуту як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони – це бажання 

особи, яка поінформована про підроблені грошові знаки, державні цінні папери 

і білети державної лотереї або незаконно виготовлені, одержані, підроблені 

марки акцизного податку, голографічні захисні елементи досягти відчуження 

(оплатного або безоплатно) зазначених предметів (спектр використання їх як 

засіб платежу, розміну, обміну, у вигляді подарунка, в рахунок покриття боргу, 

програш в азартних іграх, використання під час продажу, надання в борг, 

використання як предмета застави тощо). «Використання при продажу товарів» 

– це фрагмент одного із можливих варіантів використання. Мета «продажу, 

поінформованій особі про несправжність, відповідних предметів» і мета «при 
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продажу товарів» є варіантами використання відповідних предметів для 

досягнення відчуження, а отже, для вчинення збуту. 

32. Тому у диспозиції кримінально-правової норми, передбаченої ст. 199 

КК України, є недоречним визначення альтернативної мети та зайвої 

деталізації, зважаючи на те, що мета «використання при продажу товарів» та 

мета «збуту» співвідносяться як «частина і ціле», і використання при продажу 

товарів є одним із можливих варіантів використання відповідних предметів для 

вчинення збуту. 

33. У складі злочину, передбаченому ст. 199 КК України, налічується 

п’ять ознак, серед яких три кваліфікуючі (вчинені повторно або за попередньою 

змовою групою осіб чи у великому розмірі) та дві  особливо кваліфікуючі 

ознаки (вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі). 

Наявність особливо кваліфікуючих ознак утворює особливо тяжкий злочин. 

34. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки стосовно визначення 

розміру підробок, на думку дисертанта, мають також бути відображені у ст. 216 

КК України щодо незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених 

контрольних марок у ч. 2 (ті самі дії, вчинені у великому розмірі) та ч. 3 (дії, 

вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі). Такі 

пропозиції до редакції статті повинні не лише уніфікувати законодавство 

стосовно кваліфікуючих ознак, а й мають практичне значення з визначенням 

видів і розмірів покарань, враховуючи ступінь суспільної небезпечності. 

35. У примітці до ст. 199 КК України доцільно визначити: повторним у 

ст. 199 КК України визнається вчинення особою раніше злочину, 

передбаченого цієї статтею (якщо ці діяння не об’єднані єдиним злочинним 

наміром) або злочину, передбаченого ст. 224 КК України. Відповідні зміни 

доцільні відповідно до порядку розміщення приміток: у ст. 199 КК України на 

початку Розділу VII Особливої частини і першочергово стосовно злочину, 

передбаченого ст. 224 КК України. 

36. Враховуючи те, що склад злочину складається з семи альтернативних 

діянь об’єктивної сторони, можлива, відповідно, не одна, а декілька комбінацій 
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вчинення одного й того ж посягання. Оскільки відповідні діяння однорідні за 

своїм характером, а отже, відображають різні форми посягань на один і той же 

об’єкт кримінально-правової охорони. Співвиконавство вважається не тільки 

тоді, коли виконується фактично тотожні діяння, а й тоді коли за попередньою 

змовою вчиняються юридично тотожні діяння (вчинення виготовлення, а інші – 

вчиняють зберігання та перевезення, треті – збут підробок). 

37. Група осіб за попередньою змовою може визнаватися як при 

співвиконавстві у виконанні не лише фактично тотожних діянь, а й юридично 

тотожних, а також у групі осіб за попередньою змовою з розподілом ролей, 

наприклад, у класичній тріаді (організатор – виконавці – пособник, приміром, 

останній постачає витратний матеріал, збирає інформацію щодо потенційних 

покупців чи можливих розповсюджувачів тощо). 

38. На підставі результатів проведеного дослідження можна дійти 

висновку, що посилення кримінальної відповідальності за незаконні дії щодо 

незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку 

та їх голографічних захисних елементів шляхом встановлення найбільш 

суворого покарання за злочини у сфері господарської діяльності, у виді 

позбавлення волі на певний строк, не має наукового обґрунтування. 

39. Обґрунтовано необхідність виокремлення кримінально-правового 

захисту марок акцизного податку в окремій кримінально-правовій нормі з 

визначенням основного покарання у виді штрафу та альтернативної санкції з 

визначенням покарання у виді громадських робіт (для кваліфікованих складів 

злочину). Встановлення розмірів штрафу у санкції упорядкує його призначення 

у судовій практиці. Водночас амплітуда коливань верхніх і нижніх меж санкції 

однієї категорії злочинів потребує врахування і соціальної значимості предмета 

злочину, не повинна дуже різнитися, оскільки відсутність однакової 

законодавчої оцінки призводить до необмеженої варіативності, а це, в свою 

чергу, – до порушення справедливості як принципу кримінального права. 

40. Вбачається доцільним продовження кримінально-правової політики 

держави щодо гуманізації відповідальності за злочини у сфері господарської 
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діяльності щодо незаконних дій з підробленими білетами державних лотерей із 

виокремленням у окрему кримінально-правову норму незаконних дій з 

підробленими білетами держаної лотереї із визначенням покарання за цей 

злочин у виді штрафу. 

41. Запропоновано у ч. 2 та ч. 3 ст. 199 КК України обов’язкову 

конфіскацію майна замінити на штраф як додаткове факультативне покарання, 

а також передбачити штраф як додаткове факультативне покарання у ч. 1 

ст. 199 КК України, що, на думку дисертанта, буде більш ефективним 

додатковим видом покарання, особливо у випадку застосування ст. 75 КК 

України стосовно звільнення від відбування покарання з випробуванням, що є 

характерним для практики призначення покарань за відповідний злочин. 

42. Доцільно усунути недоліки у визначенні розмірів покарань у санкціях 

ч.ч. 1–3 ст. 199 КК України, а саме: вихід мінімального покарання за злочин, 

обтяжений кваліфікуючими або особливо кваліфікуючими ознаками, за межі 

максимального покарання за злочин, передбачений іншою частиною ст.199 КК 

 у ч. 1 від трьох до п’яти років, у ч. 2 – від п’яти до десяти років (без змін), у 

ч. 3 – від десяти до дванадцяти років.  

43. Спеціальна конфіскація не повинна мати обмеження у застосуванні до 

однієї категорії злочинів, тому потребує змін ст. 96-2 КК України – виключення 

переліку злочинів, що обмежує її застосування. Обґрунтовано потребу 

визначати у санкції статті щодо незаконно одержаних та підроблених марок 

акцизного податку конфіскацію товарів, промаркованих підробленими 

марками, як спеціальну конфіскацію. Також необхідно передбачити 

конфіскацію товарів, промаркованих підробленими марками у санкції ч. 1 

ст. 216 КК України в чинній редакції. 

44. Пропонується такі редакції ст. 199, ст. 199-1 та ст. 216-1 КК України: 

«Ст. 199. Виготовлення, зберігання чи збут підробленої валюти, 

державних цінних паперів 

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/


209 

 

«1. Виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої 

національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної 

валюти, державних цінних паперів – 

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з 

штрафом у розмірі від п’ятдесяти до семисот неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян або без такого. 

2. Те саме діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою 

осіб, чи у великому розмірі, – 

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

штрафом у розмірі від вісімсот до тисячі п’ятисот неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян або без такого. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 

організованою групою чи в особливо великому розмірі, – 

караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з 

штрафом у розмірі від двох до п’яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян або без такого». 

Примітка.  

1. Повторним у ст. 199 КК України визнається злочин, вчинений особою, 

яка раніше вчинила злочин, передбачений цієї статтею, або злочин, 

передбачений ст. 224 КК України. 

2. Дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у великому 

розмірі, якщо сума підробки у двісті і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі – 

якщо сума підробки у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян.». 

«Стаття 199-1. Виготовлення, зберігання чи збут підроблених білетів 

державної лотереї 

«1. Виготовлення, зберігання з метою збуту або збут підроблених білетів 

державної лотереї, – 
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караються штрафом від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, – 

караються штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.». 

 

«Стаття 216-1. Виготовлення, зберігання або збут незаконно 

одержаних чи підроблених марок акцизного податку  

1. Виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно 

одержаних чи підроблених марок акцизного податку – 

караються штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, промаркованих 

підробленими марками. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у 

великому розмірі, – 

караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від ста до сто 

шістдесяти годин з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими 

марками.  

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 

організованою групою чи в особливо великому розмірі, – 

караються від п’яти тисяч до дванадцяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від ста шістдесяти 

до двохсот тридцяти годин з конфіскацією товарів, промаркованих 

підробленими марками.  

Примітка.  

Дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у великому розмірі, 

якщо сума підробки у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі – якщо сума підробки у 

чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян.». 
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[Текст] / М.И. Бажанов. – Х.: Право, 2000. – 128 с. 

8. Баранов Д.В. Цель сбыта как конституционный признак состава преступления, 

предусмотренного статьей 186 УК РФ [Текст] / Д.В. Баранов // Вестник 

Челябинского государственного университета. – 2009. – № 15. –С. 92–95. 

9. Белогриц-Котляревский Л.С. Учебник русского уголовного права. Общая и 

Особенная части [Текст] / Л.С. Белогриц-Котляревский. ‒ К., 1903. ‒ 626 с. 

10. Берзін П.С. Суб’єкт злочину [Текст] / Берзін П.С., Гацелюк В.О. // Вісник 

Асоціації кримінального права України. ‒ 2013. ‒№ 1 (1) ‒ С. 144–160. 
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11. Бессчасный С.А. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 

(Уголовно-правовые и криминологические аспекты) [Текст]: дисс. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.08 / С.А. Бессчасный. – Ростов-на-Дону, 2004. – 207 c.  

12. Бірюкова Т.П. Основи методики розслідування злочинів, пов’язаних із 

виготовленням і збутом підроблених грошей [Текст]: навч.-практ. посіб. / 

Т.П. Бірюкова, В.В. Бірюков. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – 352 с. 

13. Бокова И.Н. Юридическая техника в уголовном законодательстве (теоретико-

прикладной анализ главы 22 УК РФ) [Текст]: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / 

И.Н. Бокова. – Н. Новгород, 2002. – 258 с. 

14. Борзенков Г. Как квалифицировать подделку лотерейных билетов [Текст] / 

Г. Борзенков, З. Вышинська // Социалистическая законность. – 1968. – № 8. – С. 42–
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15. Бурчак Ф.Г. Соучастие. Социальные, криминологические и правовые 

проблемы [Текст] / Ф.Г. Бурчаг. – К.: Вища школа, 1986. – 208 с. 

16. Ватутин А.Н. Подделка денег, ценных бумаг и иных платежных документов: 

Уголовно-правовые и криминологические аспекты [Текст]: дисс. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08 /А.Н. Ватутин. – Ростов-на-Дону, 2006. – 156 с. 

17. Велиев С.А. Принципы назначения наказания [Текст] / С.А. Велиев. ‒ СПб.: 

Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. ‒ 388 с. 

18. Верещак В.М. Питання, що стосуються розгляду кримінальних справ про 

фальшивомонетництво [Текст] / В.М. Верещак // Коментар судової практики в 

кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму ВСУ (1995–1997). – 

К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 5–12. 

19. Вермуш Г. Аферы с фальшивыми деньгами [Текст] / пер. с нем. Н.В. Вардуля. 

– М.: Международные отношения, 1990. – 224 с. 
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продажу товарів, збуту або збут підроблених державних цінних паперів [Текст] / 

О.Ю. Вітко // Вісник Академії адвокатури України. – 2013. – № 2 (27). – С. 57–62. 
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21. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц [Текст] / 

Б.В. Волженкин. – СПб., 1998. – 134 с. 

22. Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений  [Текст] / Б.С. Волков. – 

Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1968. – 166 с. 

23. Воробей О. Підробка сучасних паперових грошових знаків [Текст] / 
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24. Гавриш С.Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины. Проблемы 

теории и развитие законодательства [Текст] / С.Б. Гавриш. – Х.: Основа, 1994. – 

639 с. 

25. Гай-Нижник П.П. Боротьба з фальшуванням грошей і валютною спекуляцією 

за Гетьманату 1918 року [Текст] / П.П. Гай-Нижник // Фінанси України. – 2005. – 

№ 9. – С.158–159. 

26. Галаган В.І. Криміналістична характеристика незаконного виготовлення, 

підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи 

підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (стаття 216 КК України) 

[Електронний ресурс] / В.І. Галаган. – Режим доступу: 

http://freeref.ru/wievjob.php?id=373156 

27. Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений [Текст] / 

Р.Р. Галиакбаров. – М.: Юридическая литература, 1980. – 80 с. 

28. Галкина В.И. Преступления в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг 

(уголовно-правовые аспекты) [Текст]: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / 

В.И. Галкина. – Ростов-на-Дону, 2010 ‒ 206 с. 

29. Гильмутдинов А.Р. Проблема определения ущерба от изготовления и сбыта 

поддельных денежных знаков и ценных бумаг государственного займа [Текст] / 

А.Р. Гильмутдинов // Преступность в сфере кредитно-финансовых отношений и на 

рынке ценных бумаг. – Вып. 1: Проблемы борьбы с экономическими 

преступлениями, совершаемыми с использованием ценных бумаг: Спец. информ.-

аналит. бюллетень. – М.: ВНИИ МВД России, 1998. – С. 38–47. 
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[Текст]: монографія / Н.О. Гуторова. – Х.: Вид-во нац. університету внутр. справ 

України, 2001. – 384 с. 
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429 с. 
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від 14 травня 2015 р. № 296 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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19 листопада 2014 р. № 627 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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36. Деякі питання маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів: 

постанова Кабінету Міністрів Украъни від 13 березня 2013 р. № 188. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/188-2013-%D0%BF 

37. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова 

характеристика [Текст]: монографія / О.О. Дудоров. – К.: Юридична практика, 2003. 

– 924 с. 

38. Дудоров О.О. Злочини у сфері підприємництва [Текст]: навч. посіб. / 

Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. – К.: Атіка, 2001. – 608 с. 

39. Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони системи 

оподаткування України [Текст]: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.08 / О.О. Дудоров. 

– Луганськ, 2007. – 513 с. 
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40. Емельянов В.П. Понятие объекта преступлений в уголовно-правовой науке 

[Текст] / Емельянов В.П. // Право і безпека. – Т. 1. – 2002. – № 4. – С. 7–11. 

41. Ефременко Н.В. Классификация способов подделки денежных билетов [Текст] 

/ Н.В. Ефременко, К.Н. Мястовская // Борьба с изготовлением или хранением с 

целью сбыта либо сбытом поддельных денежных знаков, ценных бумаг Беларуси, 

России и других государств: тез. докл. межгос. науч.-практ. конф. (г. Минск, 

20 ноября 2009 г.). – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2009. – С. 21–25. 

42. Жаровська Г.П. Співучасть у злочині за кримінальним правом України 

[Текст]: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Г.П. Жаровська. – Чернівці, 2003. – 

210 с. 
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изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг: по материалам 

Восточно-Сибирского региона [Текст]: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / 

В.В. Загайнов. – Иркутск, 2008. – 212 с. 

44. Зайда В.В. Об’єкт злочину «Незаконне виготовлення, підроблення, 

використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок 

акцизного збору чи контрольних марок» (ст. 216 КК України) [Текст] / В.В. Зайда // 

Сучасні проблеми юридичної науки та практики: тези доповідей та наукових 

повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та 

здобувачів / за заг. ред. проф. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 

С. 264–267. 

45. Зайда В.В. Ознаки складу злочину «Незаконне виготовлення, підроблення, 

використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок 

акцизного збору чи контрольних марок» (ст. 216 КК України) [Текст] / В.В. Зайда // 

Відповідальність за злочин у сфері господарської діяльності: матер. наук.-практ. 

конф. / ред. кол.: В.В. Сташис та ін. – Х.: Вид-во «Кроссроуд», 2006. – С . 102–105. 

46. Зелінський А.Ф. Корислива злочинна діяльність [Текст] / А.Ф. Зелінський, 

М.Й. Коржанський. – К.: Ґенеза, 1998. – 144 с. 

47. Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений (Структура, связи, прогнозирование) 

[Текст] / А.Ф. Зелинский. – Х.: Вища школа, 1980. – 152 с. 
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48. Иванов И.Г. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с 

организованными преступными группами в сфере незаконного производства и 

оборота этилового спирта и алкогольной продукции [Текст]: автореф. дисс. ... канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.08 / И.Г. Иванов ‒ М., 2013. – 33 с.  

49. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні [Текст]: постанова 

Правління Національного Банку України від 1 червня 2011 р. № 174 // Офіційний 

вісник України. ‒ 2011. – № 51. – Ст. 2046. 

50. Кадовик Е.И. Ценные бумаги как предмет уголовно-правовой охраны [Текст]: 

дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е.И. Кадовик.– М., 1999. – 164 с. 

51. Казаков Є.І. Питання кримінально-правової кваліфікації 

фальшивомонетництва [Текст] / Є.І. Казаков // Проблеми правознавства. – 1969. – 

Вып. 13. – С. 89–95. 

52. Калужна О. Підроблені гроші, державні цінні папери та білети державних 

лотерей: питання ознак та якості «підробленості» [Текст] / О. Калужна // Вісник 

Львівського університету. – 2004. – Вип. 40. – С. 342–352. – (Серія юридична). 

53. Караев Т.Э. Повторность преступлений [Текст] / Т.Э. Караев – М.: Юрид. лит., 

1983. – 104 с. 

54. Кашкаров О.О. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері випуску 

та обігу цінних паперів [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.О. Кашкаров. – 

Х., 2006. – 219 с. 

55. Кашкаров О.О. Проблеми кваліфікації у сфері випуску та обігу цінних паперів 

[Текст]: монографія. – Х.: Вид-во «Формат Плюс», 2008. – 186 с. 

56. Комментарии Уголовного кодекса в редакции 1926 г. [Текст] / под ред. 

Е.Г. Ширвиндта. – М., 1927. – 243 с. 

57. Корзаченко О.Ю. Акцизний податок: шляхи реформування у контексті 

Євроінтеграції [Текст] / О.Ю. Корзаченко // Проблеми соціально-економічного 

розвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (м. Дніпропетровськ, 14–15 листопада 2013 р.) – 

Дніпропетровськ: Герда, 2013. – С. 211–214. 
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58. Корнеева А.В Теоретические основы квалификации преступлений: учеб. 

пособ. [Текст] / А.В. Корнеева. – М.: ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2008. – 176 с. 

59. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против 

собственности [Текст] / С.М. Кочои. – [2-е изд.]. – М., 2000. – 288 с. 

60. Крижанівська Т. Поняття підроблення марок акцизного збору, контрольних 

марок та голографічних захисних елементів (ст. 216 КК України) [Текст] / 

Т. Крижанівська // Підприємництво, господарство і право. ‒ 2009. ‒ № 5. ‒ С. 123–

126. 

61. Крижанівська Т. Предмет незаконного виготовлення, підробки, використання 

або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного 

збору, контрольних марок чи голографічних захисних елементів (ст. 216 КК 

України)» [Текст] / Т. Крижанівська // Вісник Київського національного 

університету імені Т.Г. Шевченка. ‒ 2007. ‒ Вип. 74/76. ‒ С. 134–138. 

62. Крижанівська Т. Суб’єктивна сторона злочину незаконного виготовлення, 

підроблення, використання або збуту марок акцизного збору, контрольних марок чи 

голографічних захисних елементів (ст. 216 КК) [Текст] / Т. Крижанівська // 

Юридична Україна. ‒ 2009. ‒ № 10. ‒ С. 112–118. 

63. Кримінальна справа № 259/11732/13-к – архів Куйбишевського районного 

суду міста Донецька.  

64. Кримінальна справа № 1-кп/130/199/2014 – архів Жмеринського 

міськрайонного суду Вінницької області.  

65. Кримінальна справа № 234/11087/13-к – архів Краматорського міського суду 

Донецької області. 
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68. Кримінальна справа № 463/5216/14-к  архів Личаківського районного суду 
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69. Кримінальна справа № 583/4317/13-к  архів Охтирського міського районного 

суду Сумської області.  

70. Кримінальна справа № 597/442/14-к – архів Заліщицького районного суду 

Тернопільської області.  

71. Кримінальна справа № 700/1002/13-к – архів Апеляційного суду Черкаської 

області. 

72. Кримінальна справа № 212/8335/13-к – архів Жовтневого районного суду 

міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. 

73. Кримінальна справа № 464/3653/13-к. архів Сихівського районного суду 

міста Львова за 2013 р.  

74. Кримінальна справа № 619/2191/14-к – архів Дергачівського районного суду 

Харківської області. 

75. Кримінальна справа № 524/3337/14-к  архів Автозаводського районного суду 

міста Кременчука. 

76. Кримінальна справа № 552/3346/14-к  архів Київського районного суду міста 

Полтави. 

77. Кримінальне право (Особлива частина) [Текст]: підручник / за ред. 

О.О. Дудоров, Є.О. Письменського. – Т.1 – Луганськ: Видавництво «Елтон-2», 2012. 

– 780 c. 

78. Кримінальне право (Особлива частина) [Текст]: підручник / за ред. 

О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – К.: ВД «Дакор», 2013. – 786 с. 

79. Кримінальне право України: Загальна частина [Текст]: підручник 

/ Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація.– 

[4-е вид., переробл. і допов.]. – Х.: Право, 2010. – 456 с. 

80. Кримінальне право. Загальна частина [Текст]: підручник / за ред. 

А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – К.: Істина, 

2011. – 1112 с. 
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81. Кругликов Л.Л. Диференціація відповідальності у кримінальному праві 

[Текст] / Кругликов Л.Л., Васильевский А.В.  Санкт-Петербург: Юридичний центр 

Пресс, 2002.  300 с. 

82. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления [Текст] / В.Н. Кудрявцев. 

– М.: Госюриздат, 1960. – 244 с. 

83. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность [Текст] / Н.Ф. Кузнецова. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 232 с. 

84. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений [Текст]: лекции по 

спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Н.Ф. Кузнецова. – М.: 

Издательский Дом «Городец», 2007. – 336 с. 

85. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений [Текст]: учеб. 

пособ. / Б.А. Куринов. − М.: Изд-во МГУ, 1984. −181 с. 

86. Курс советского уголовного права: в 6 т. [Текст] / под. ред. 

А.А. Пионтковского. – Т. 2 – М.: Наука, 1970. – 516 с. 

87. Курс советского уголовного права [Текст]: в 6 т. / под. ред. 

А.А. Пионтковского. – Т. 3. – М.: Наука, 1970. – 350 с. 

88. Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении [Текст] / под 

ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – Т. 1. – 556 с. 

89. Лащук Є. В. Предмет злочину в кримінальному праві України [Текст]: дис. … 

канд. юрид. наук:12.00.08 / Є.В. Лащук. – К., 2005. – 262 с. 

90. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. 

Теория и законодательная практика [Текст] / Т.А. Лесниевски-Костарева. – М.: 

НОРМА, 2000. – 400 с. 

91. Максимов С.В. Цель в уголовном праве [Текст]: дисс. … канд. юрид. наук: 

12.00.08 / С.В. Максимов. – Ульяновск, 2002. – 189 с. 

92. Максимова И. Е. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 

(фальшивомонетничество): криминологический и уголовно-правовой аспекты 

[Текст]: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / И.Е. Максимова. – Владивосток, 2005. – 

242 с. 
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93. Малый экономический словарь [Текст] / под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: 

Институт новой экономики, 2000. – 1088 с. 

94. Марко С.І Кримінально-правова характеристика ввезення в Україну 

підроблених грошей, державних цінних паперів та білетів державної лотереї [Текст] 

/ С.І. Марко // Митна справа. – 2010. – № 3(69). – С. 48–54. 

95. Марко С.І. Кримінально-правова характеристика виготовлення, зберігання, 

придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту 

підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї 

[Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / С.І. Марко. – Львів, 2009. – 220 с. 

96. Марко С.І. Фальшивомонетництво: історико-правові аспекти [Текст] / 

С.І. Марко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 

2005.  – № 1 – С. 311–320. 

97. Мацишин В.С. Особливості розслідування фальшивомонетництва [Текст]: 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.С. Мацишин – К., 2002. – 296 с. 

98. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 

20.04.1929) [Текст] // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами. – М., 1933. – Вып. VII. – С. 40–

53. 

99. Михайлов И. Законодательная регламентация уголовной ответственности за 

незаконные деяния с марками акцизного сбора: сравнительно-правовой анализ 

[Текст] / И. Михайлов // Современные проблемы уголовной политики: материалы 

V Междунар. науч.-практ. конф. (3 октября 2014 года). – Краснодар: Краснодарский 

университет МВД РФ, 2014. – C. 370–373. 

100. Михайлов И.М. Непосредственный объект преступления, связанного с 

поддельными деньгами, государственными ценными бумагами, билетами 

государственной лотереи, марками акцизного налога, голографическими защитными 

элементами: некоторые проблемы теории [Текст] / И.М. Михайлов // Юридическая 

наука. − 2014. − № 3. − С. 103–107. 

101. Михайлов І.М. Альтернативно визначена мета злочину, передбаченого ст. 199 

КК України: питання теорії та практики [Текст] / І.М. Михайлов // Особливості 

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/


221 

 

розвитку публічного та приватного права в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 15–16 серпня 2014 р.). – Х.: Асоціація аспірантів-юристів, 2014. − 

С. 62–65. 

102. Михайлов І.М. Голографічні захисні елементи: питання відповідальності та 

пропозиції до законодавства [Текст] / І. Михайлов // Актуальні завдання та напрями 

розвитку юридичної науки у XXI столітті: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 

(22–23 серпня 2014 р.). − Львів: Центр правничих ініціатив, 2014. − С. 32–34. 

103. Михайлов І.М. Економічне обґрунтування особливостей кримінально-

правового захисту валюти, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, 

марок акцизного податку за кримінальним правом України / І.М. Михайлов // 

Międzynarodowy Zbiór prac naukowych «Współpraca Europejska». − 2015. − № 4 (4). − 

С. 52–56. 

104. Михайлов І.М. Зарубіжний досвід регламентації кримінальної 

відповідальності за фальшування акцизних марок [Текст] / І. Михайлов // Evropský 

politický a právní diskurz. − 2015. − № 3. − С. 52–56. 

105. Михайлов І.М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з незаконно 

виготовленими, одержаними, підробленими марками акцизного податку: пропозиції 

щодо удосконалення чинного законодавства / І.М. Михайлов // Вісник Південного 

регіонального центру Національної академії правових наук України. − 2015. − № 4 

(4). − С. 52–56. 

106. Михайлов І.М. Мета та мотив: сутність та значення для складу злочину, 

передбаченого ст. 199 КК України [Текст] / І.М. Михайлов // Вісник Запорізького 

національного університету – Серія («Юридичні науки»). − 2015. − № 2.2 – С. 209–

216. 

107. Михайлов І.М. Об’єкт злочину, передбаченого статтею 199 КК України: 

дискусія в теорії кримінального права / І.М. Михайлов // Морально-етичні засади 

реформування кримінального законодавства України: матеріали Всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 10 квітня 2015 р.). − Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. − С. 126–128. 
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108. Михайлов І.М. Окремі аспекти міждисциплінарного зв’язку кримінального 

права (на прикладі кримінально-правової норми, передбаченої ст. 199 КК України) 

[Текст] / І. Михайлов // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних 

зв’язків: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9–10 жовтня 2014 року). – 

Х.: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014. − С. 484–

487. 

109. Михайлов І.М. Покарання за суспільно небезпечні діяння щодо незаконно 

виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору та їх 

голографічних захисних елементів: питання теорії та практики [Текст] / 

І.М. Михайлов // Часопис Київського університету права. − 2014. − № 2. − С. 324–

327. 

110. Михайлов І.М. Предмет виготовлення, збуту та інших незаконних дій, 

пов’язаних зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів 

державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів 

[Текст] / І.М. Михайлов // Право і суспільство. − 2014. − № 6−1. − С. 298–304. 

111. Михайлов О.О. Юридична особа як суб’єкт злочину: іноземний досвід та 

перспективи його застосування [Текст]: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / 

О.О. Михайлов. – К., 2008. – 171 с. 

112. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. 

[Текст] / В.О. Навроцький. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с. 

113. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. [Текст] / 

відп. ред. С.С. Яценко. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с. 

114. Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины [Текст] / 

под ред. Н.И. Мельника, Н.И. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2010. –1288 с. 

115. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву 

[Текст] / Б.С. Никифоров.– М.: Госюриздат, 1960. – 229 с. 

116. Ніколюк С.І. Протидія фальшивомонетництву [Текст] / Ніколюк С.І., 

Никифорчук Д.Й., Матвійчук В.В. та ін. Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 

2007. – 148 с.  
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117. Новоселов Г.В. Критерии определения судом меры наказания [Текст]: учебное 

пособие / Г.В. Новоселов. ‒ Свердловск: Изд-во Свердловск. юрид. ин-та, 1984. – 

72 с. 

118. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты 

[Текст] / Г.П. Новоселов. – М.: НОРМА, 2001. – 160 с. 

119. Образцова Н.В. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг [Текст]: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / 

Н.В. Образцова. – М., 2005. – 201 с.  

120.  Основи економічної теорії: політекономічний аспект [Текст]: підручник / 

Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін.– [2–ге вид., перероб.]. – К.: 

Вища школа, 1997. – 743 с. 

121. Павлов В.Г. Субъект преступления [Текст] / В.Г. Павлов.  СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 318 с. 

122. Пасєка О.Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-

правове дослідження [Текст]: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.Ф. Пасєка. – 

Львів, 2010. – 235 с. 

123. Пенитенциарный кодекс Эстонской Республики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.juristaitab.ee/sites 

124. Петрянин А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг [Текст]: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.В. Петрянин. – 

Н. Новгород, 2003. – 221 с. 

125. Пироженко О.С. Покарання, що обмежують майнові права засуджених, за 

кримінальним правом України [Текст]: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / 

Пироженко О.С.– Х., 2011. – 230 с. 

126. Питання голографічного захисту документів і товарів [Електронний ресурс]: 

постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 895. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/895-2006-%D0%BF 

127. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року [Текст] // Офіційний вісник 

України. – 2010. – № 92. – Т. 1 – Ст. 3248. 
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128. Поленов Г.Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их 

использование [Текст] / Г.Ф. Поленов. – М.: Юридическая литература, 1980. – 72 с. 

129. Положення про порядок голографічного захисту документів і товарів [Текст]: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2001 № 171 (втратила чинність) // 

Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 355. 

130. Пономарев Н.С. Уголовно-правовые средства борьбы с изготовлением и 

сбытом поддельных денег и ценных бумаг [Текст]: учеб. пособ. / Н.С. Пономарев. – 

Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1988. – 96 с.  

131. Пономарева Н.С. Фальшивомонетничество: уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные аспекты [Текст]: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / 

Н.С. Пономарева.‒ М.: Акад. упр. МВД России, 2007. ‒ 228 с. 

132. Понявин В.В. Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг и платежных 

документов: уголовно-правовые и криминологические проблемы [Текст]: автореф. 

дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / В.В. Понявин. ‒ Саратов, 2012. – 26 с.  

133. Попович  В.М. Актуальні  проблеми кримінального права [Текст]: навч. посіб. 

/ В.М. Попович, П.А. Ткачук, А.В. Андрушко, С.В. Логін. – К.: Юрінком Інтер, 2009. 
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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/


226 

 

України від 17 листопада 2004 р. № 547 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 49. 
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