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АНОТАЦІЯ 

Каменський Д. В. Кримінально-правова охорона економічних відносин у 

Сполучених Штатах Америки та Україні: компаративістське дослідження. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертація підготовлена в Луганському державному університеті внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка, Сєвєродонецьк, 2020. Захист відбудеться в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Дисертація є комплексним порівняльно-правовим дослідженням проблем 

кримінально-правової охорони економічних відносин у Сполучених Штатах 

Америки та Україні, на підставі якого розроблені авторські рекомендації, 

спрямовані на вдосконалення положень законодавства України про відповідальність 

за економічні злочини та підвищення ефективності практики їхнього застосування. 

Обґрунтовано універсальну позицію про те, що механізм державного 

регулювання поведінки суб’єктів економічної діяльності в Україні повинен 

включати три послідовні рівні: перший рівень (абстрактний) – економічний, на 

якому здійснюється первинне регулювання поведінки з урахуванням дії законів і 

принципів ринкової економіки; другий рівень (загальноюридичний) – нормативно-

регулятивний, відповідно до якого економічна поведінка регулюється нормами 

позитивного законодавства; третій рівень (спеціальний юридичний) – кримінально-

правовий, спрямований на примусове забезпечення правопорядку в економічній 

сфері. Розроблено нову концептуальну модель розвитку зазначеного регулювання на 

його третьому рівні через удосконалення законодавства про відповідальність за 

економічні злочини, на основі чого запропоновано здійснити комплексну 

реконструкцію відповідного розділу Особливої частини КК України у спосіб 

часткової декриміналізації, рекриміналізації, зміни меж протиправності окремих 
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типів поведінки, а також оптимізації заходів правового впливу на осіб, які вчиняють 

економічні злочини.  

Проаналізовані основні етапи еволюції наукового пізнання в галузі 

кримінально-правової компаративістики, показано послідовне зростання інтересу до 

таких дослідницьких проєктів з боку європейських, зокрема українських, та 

американських криміналістів. Обґрунтовано позицію про поступове зближення 

згаданих правових сімей, що охоплює, у т.ч., процеси уніфікації окремих положень 

кримінального права.  

Визначено характер впливу процесів економічної і правової глобалізації на 

розвиток порівняльно-правових досліджень у галузі кримінального права. На 

прикладі положень кримінального законодавства про економічні злочини 

встановлено способи впливу глобалізації на процеси зближення норм 

кримінального права окремих країн.  

Констатовано, що кількість порівняльних досліджень, присвячених проблемам 

відповідальності за економічні злочини, у вітчизняній кримінально-правовій науці 

поступово збільшується. Водночас підкреслюється, що порівняно з науковою 

активністю українських і загалом європейських фахівців у галузі кримінального 

права американські криміналісти значно рідше звертаються до порівняльного методу 

у своїх дослідженнях, зосереджуючи увагу переважно на національному 

кримінальному праві.  

Здійснено порівняльний аналіз загальних підходів до застосування норм 

кримінального права судами України та США. Посилаючись на практику найвищої 

судової інстанції у справах про економічні злочини, продемонстровано проміжні 

результати і перспективи обраної в Україні моделі обов’язкового врахування 

правових позицій Верховного Суду. 

Обґрунтовано потребу змінити назву розділу VII Особливої частини КК, 

визначивши її як «Злочини проти ринкової економіки». Доведено, що досліджувана 

в дисертації група злочинів посягає передусім на порядок здійснення економічної 

діяльності в державі, через що відбувається порушення встановлених правил 
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ведення справ (операцій) в економіці. Незаконна поведінка безпосередньо 

стосується використовуваних легальних економічних інститутів, тобто вона 

спрямована проти встановлених у державі правил, форм, процедур, контрольних і 

санкційних механізмів у частині регулювання економічної діяльності. 

Розроблено авторську класифікацію злочинів у сфері ринкової економіки з 

урахуванням критерію видового об’єкта. Аргументовано, що ця класифікація 

дозволяє більш точно ідентифікувати ключові сфери економічних відносин, які 

потребують кримінально-правового захисту.  

У порівняльному режимі доведено, що попри панівну у вітчизняній доктрині 

думку про невтілення ознаки суспільної небезпеки у складах федеральних злочинів 

за законодавством США, така ознака (точніше – її змістовий еквівалент) фактично є 

властивою американській кримінально-правовій матерії: вона визначається як 

соціальна шкідливість злочину. Визначено особливий характер і ступінь соціальної 

шкідливості економічних злочинів.   

Установлено, що в українському та американському законодавстві про 

кримінальну відповідальність за економічні злочини активно використано ознаки 

бланкетності при тому, що термін «бланкетність» (або синонімічний йому) невідомі 

американському закону та доктрині. Констатовано, що кримінально-правова 

охорона відносин у сфері економіки забезпечується, у т.ч., активним зверненням до 

норм позитивного законодавства, передусім цивільного та господарського.  

Аргументовано тезу про те, що затребуваному практикою інституту 

кримінальної відповідальності корпорацій у США властивий тісний зв’язок між 

положеннями матеріального кримінального права, кримінально-процесуального 

права, а також регулятивного законодавства. Доведено, що запроваджений в Україні 

квазікримінальний режим відповідальності юридичних осіб уособлює 

прагматичний підхід до оцінки протиправної поведінки колективних суб’єктів, 

принаймні на проміжному етапі розвитку національної економіки та пов’язаного з 

цим напряму формування кримінально-правової політики. Сформульовано 
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пропозиції, спрямовані на вдосконалення положень КК, присвячених регламентації 

заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Під час аналізу елементів доктрини суворої відповідальності в контексті 

кримінально-правової оцінки порушників економічного законодавства встановлено, 

що в ситуаціях, коли особа не знає та об’єктивно не може знати про те, що її 

поведінка є кримінально караною, вона підлягає кримінальній відповідальності. У 

порівняльному аспекті вказівка на вину як обов’язкову ознаку злочину за 

українським законодавством (ч. 1 ст. 11 КК) визнана більш вдалим, справедливим і 

гуманним підходом, який забороняє об’єктивне інкримінування.  

Виявлено, що запропоноване ВС США тлумачення змісту умислу у складах 

деяких економічних злочинів стало каталізатором створення специфічної 

юридичної конструкції, яка унеможливлює кримінальну відповідальність тих 

правопорушників, які об’єктивно не розуміють суті вимог регулятивного 

законодавства: ця конструкція утворює так званий виняток із загальної презумпції 

правової обізнаності особи. У зв’язку з цим аргументовано, що панівний у 

вітчизняній правовій системі принцип «незнання законів не звільняє від юридичної 

відповідальності» хибно не дозволяє враховувати специфіку психічного ставлення 

до вчиненого у разі порушення особою кримінально-правових заборон з 

бланкетними диспозиціями. Як один з варіантів вирішення порушеної проблеми 

пропонується урегулювати в окремій статті Загальної частини КК різновид 

юридичної помилки, яка припускається при вчиненні діянь, передбачених 

кримінально-правовими нормами з бланкетними диспозиціями.  

На підставі критичного аналізу підстав відповідальності за економічні злочини, 

способом вчинення яких є обман або зловживання довірою, сформульовано 

висновок про те, що в США та Україні норми кримінального закону про 

відповідальність за економічні злочини фактично утворюють різні форми свідомого 

перекручування винним фактів та обставин, які мають істотне економіко-правове 

значення.  
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У режимі критичного порівняння досліджено основні види економічних 

злочинів. Установлено залежність ефективності кримінально-правової охорони 

фондового ринку України від якості кримінального закону, що встановлює 

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

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

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

положеннями регулятивного законодавства. Обґрунтовано доцільність 

установлення норми про податкове шахрайство – злочином повинно визнаватись 

умисне подання податкової звітності, яка містить завідомо неправдиву інформацію 

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

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

метою несплати податків, зборів, платежів. Виявлено основні спільні та відмінні 

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

банківське шахрайство (§ 1344 КК США), які впливають на відповідний напрям 

правозастосування. Запропоновано криміналізувати найбільш соціально шкідливі 

прояви умисного порушення вимог законодавства про захист економічної 

конкуренції, передусім у формі зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку та умисної участі суб’єктів економічних відносин в 

антиконкурентних узгоджених діях. Обґрунтовано потребу в узгодженні ознак 

суміжних складів злочинів, передбачених ст. ст. 231 і 232 КК, в єдиній нормі, яка 

описуватиме підстави відповідальності одночасно за незаконне отримання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (з метою 

використання цих відомостей), та за їхнє незаконне використання. Визнано 

потрібним рекриміналізувати фіктивне банкрутство, головною 

криміноутворювальною ознакою якого повинна стати завідомо неправдива офіційна 

заява уповноваженої особи суб’єкта економічної діяльності про 

неплатоспроможність, поєднана з заподіянням кредиторам великої матеріальної 

шкоди (водночас має скасовуватись адміністративна відповідальність за фіктивне 
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банкрутство). Констатовано недоречність криміналізації необережного банкрутства 

на сучасному етапі розбудови ринкових відносин в Україні. 

Установлено, що порівняно з американською вітчизняна практика призначення 

покарань загалом та за економічні злочини зокрема є необґрунтовано гуманною, не 

здатною повною мірою реалізувати задекларовану у ст. 50 КК мету покарання, а 

отже, такою, що об’єктивно не спроможна стримувати прояви протиправної 

поведінки в економічній сфері. За результатами критичного порівняння висловлено 

пропозицію запровадити в Україні модель обмеженої формалізації призначення 

покарань, яка повинна запроваджуватись поступово, у комплексі, супроводжуватись 

критичним осмисленням прогресивного зарубіжного досвіду.  

Визначено основні напрями вдосконалення кримінального законодавства 

України та практики його застосування в частині регламентації заходів 

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

Запропоновано: закріпити в ч. 2 ст. 53 КК правило, відповідно до якого 

максимальним розміром штрафу вважатиметься розмір, передбачений виключно 

санкцією відповідної статті Особливої частини КК; виключити з КК норму про 

конфіскацію майна (ст. 59) з одночасним розширенням підстав для застосування 

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

включення у відповідний перелік нормативних підстав посилань на частини перші 

статей 204, 206, 2091, 213, 216, 219, 222, 229, частини перші та другі статті 2121, 

статтею 227 КК); визнати недоцільним запровадження реституції як окремого виду 

покарання; виключити ст. 389-1 з КК через помилкову криміналізацію 

передбаченого в ній діяння (водночас констатовано незадовільний стан практики 

застосування угод про визнання винуватості у справах про економічні злочини); 

нормативно регламентувати корпоративні програми дотримання вимог 

законодавства, які враховуватимуть особливості вітчизняної моделі заходів 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Ключові слова: бланкетність, економічні злочини, заходи кримінально-

правового впливу, кримінально-правова компаративістика, кримінальна 
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відповідальність корпорацій, криміналізація в економічній сфері, правозастосовна 

практика, регулятивне законодавство, ринкова економіка, сувора відповідальність, 

угода про визнання винуватості, юридична помилка. 

 

SUMMARY 

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

and Ukraine: a comparative study. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Dissertation for obtaining scientific degree of Doctor of Law in specialty 

12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Penal Law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020.  

The dissertation has been prepared at Luhansk State University of Internal Affairs 

named after E.O. Didorenko, Severodonetsk, 2020. The defense will take place at Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. 

The dissertation is a comprehensive comparative legal study of the issues of criminal 

law protection of economic relations in the United States and Ukraine, based on which the 

author’s recommendations aimed at improving the legislation of Ukraine on liability for 

economic crimes and increasing the effectiveness of their application have been 

elaborated. 

The universal position that the mechanism of state regulation of behavior of 

economic entities in Ukraine should include three successive levels is substantiated: the 

first level (abstract) – economic, which is the primary regulation of relevant behavior 

taking into account the laws and principles of market economy; the second level 

(general legal) – normative-regulatory level, according to which economic behavior is 

regulated by the norms of positive legislation; the third level (special legal) – criminal 

law level, aimed at enforcing law and order in the economic sphere. A new conceptual 

model for the development of this regulation at its third level through the improvement 

of legislation on liability for economic crimes has been outlined, based on which it is 

proposed to carry out a comprehensive reconstruction of the relevant section of the 
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Special Part of the Criminal Code of Ukraine measures of legal influence on persons 

who commit economic crimes. 

The main stages of the evolution of scientific knowledge in the field of 

comparative criminal law studies have been analyzed, the consistent growth of interest 

in such research projects by European, in particular Ukrainian, and American 

criminologists has been demonstrated. The position on the gradual convergence of the 

mentioned legal families has been substantiated, which includes, inter alia, the 

processes of unification of certain provisions of criminal law. 

The nature of the influence of economic and legal globalization processes on the 

development of comparative legal research in the field of criminal law has been 

determined. Based on the example of the provisions of the criminal legislation on 

economic crimes the ways of influence of globalization on the processes of 

approximation of the norms of criminal law of different countries have been established. 

It has been stated that the number of comparative studies on the issues of liability 

for economic crimes in the domestic criminal law science has been gradually increasing. 

At the same time, it is emphasized that compared to the scientific activity of Ukrainian 

and European experts in the field of criminal law, American criminologists are much 

less likely to resort to the comparative method in their research, focusing mainly on the 

national criminal law. 

Comparative analysis of general approaches to the application of criminal law by 

the courts of Ukraine and the United States has been made. Referring to the practice of 

the highest court in cases of economic crimes, the intermediate results and prospects of 

the model, chosen in Ukraine for mandatory consideration of the legal positions of the 

Supreme Court, have been demonstrated. 

The need to change the title of Section VII of the Special Part of the Criminal 

Code, defining it as “Crimes against a market economy” has been justified. It has been 

proved that the group of crimes studied in the dissertation encroaches primarily on the 

order of economic activity in the state, due to which a violation of the established rules 

of conducting business (operations) in the economy occurs. Illegal conduct is directly 



10 

 

 

related to the legal economic institutions used, i.e. it is directed against the rules, forms, 

procedures, control and sanction mechanisms established in the state in terms of 

regulating economic activity. 

The author’s classification of crimes in the field of market economy has been 

developed, taking into account the criterion of specific object. It has been argued that 

such classification allows to more accurately identifying key areas of economic 

relations, which need criminal protection. 

In comparative mode, it has been proved that despite the prevailing opinion in 

domestic doctrine about the non-embodiment of the element of public danger in federal 

crimes under US law, such a sign (more precisely – its semantic equivalent) is actually 

inherent in American criminal law: it is defined as social harm. The special character 

and the degree of social harmfulness of economic crimes have been determined. 

It has been established that the Ukrainian and American legislation on criminal 

liability for economic crimes actively uses the features of blanketness, although the term 

“blanketness” (or synonymous to it) is not known to American law and doctrine. It has 

been stated that the criminal law protection of relations in the sphere of economy is 

provided, among other, by active appeal to the norms of the positive legislation, first of 

all civil and economic laws. 

It has been argued that the institute of criminal liability of corporations in the 

United States is characterized by a close connection between the provisions of 

substantive criminal law, criminal procedure law, and regulatory law. It has been proved 

that the quasi-criminal regime of liability of legal entities introduced in Ukraine 

embodies a pragmatic approach toward assessing the illegal behavior of collective 

entities, at least at the intermediate stage of development of the national economy and 

the related direction of criminal policy. Proposals, aimed at improving the provisions of 

the Criminal Code on the regulation of criminal law measures against legal entities, 

have been formulated. 

During analysis of the elements of the doctrine of strict liability in the context of 

criminal law assessment of violators of economic law it has been found that in 
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situations, where a person does not know and objectively cannot realize that his 

behavior is criminally punishable, he is subject to criminal liability. In comparative 

terms, the indication of guilt as a mandatory feature of crime under Ukrainian law (Part 

1 of Article 11 of the Criminal Code) has been recognized as a more successful, fair and 

humane approach, which prohibits objective incrimination. 

It has been found that the proposed interpretation of the meaning of intent in some 

economic crimes was a catalyst for the creation of a specific legal structure which 

prevents criminal liability of those offenders who do not objectively understand 

requirements of regulatory law: this structure forms the so-called exception to the 

general presumption of person’s legal awareness. In this regard, it has been argued that 

the prevailing principle in the domestic legal system “ignorance of the law does not 

exempt from legal liability” does not allow to take into account the specifics of mental 

attitude to the offense in case of violation of criminal law prohibitions with blanket 

dispositions. As one of the options for solving the issue, it has been proposed to settle in 

a separate article of the General Part of the Criminal Code a type of legal error, which is 

caused when committing acts under criminal law with blanket dispositions. 

Based on the critical analysis of the grounds for liability for economic crimes, the 

means of which is deception or abuse of trust, it has been concluded that in the US and 

Ukraine, the criminal law on liability for economic crimes actually form various forms 

of deliberate distortion of facts and circumstances, which bear significant economic and 

legal significance. 

The main types of economic crimes have been investigated within the critical 

comparison mode. The dependence of the effectiveness of criminal law protection of the 

stock market of Ukraine on the quality of the criminal law, which establishes liability 

for manipulation of the stock market (Article 222-1) and illegal use of insider 

information (Article 232-1), in terms of identifying signs of abuse, as well as the degree 

of consistency of the texts of these prohibitions with the provisions of regulatory 

legislation have been established. The expediency of establishing a provision on tax 

fraud has been substantiated – a crime should be constituted by intentional submission 
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of tax returns, which contain knowingly false information (including understatement of 

the base of taxable objects due to the payment of taxes, fees, charges, or in which there 

is no information about objects of taxation), for the purpose of non-payment of taxes, 

fees, charges. The main common and distinctive features of the norm on fraud with 

financial resources (Article 222 of the Ukrainian Criminal Code) and the paragraph on 

banking fraud (§ 1344 of the U.S. Criminal Code), which affect the relevant direction of 

law enforcement have been outlined. It has been proposed to criminalize the most 

socially harmful manifestations of intentional violation of the legislation on protection 

of economic competition, primarily in the form of abuse of monopoly (dominant) 

position in the market and intentional participation of economic entities in 

anticompetitive concerted actions. The need for coordination of elements of adjacent 

corpus delicti provided for in Articles 231 and 232 of the Criminal Code, in a single 

rule, which will describe the grounds for liability for both illegal receipt of information 

constituting a commercial or banking secret (for the purpose of using this information), 

and for their illegal use has been reasoned. It has been considered necessary to 

recriminalize fictitious bankruptcy, the main criminal feature of which should be a 

knowingly false official statement of the authorized person of the economic entity about 

insolvency, combined with causing great material damage to creditors (at the same time 

the administrative liability for fictitious bankruptcy should be abolished). The 

inappropriateness of criminalization of negligent bankruptcy at the current stage of 

development of market relations in Ukraine has been stated. 

It has been established that when comparing to American domestic practice of 

sentencing in general and for economic crimes in particular is unreasonably humane, 

unable to fully implement the declared in Art. 50 of the Criminal Code the purpose of 

punishment, and therefore such that it is objectively unable to restrain the manifestations 

of illegal behavior in the economic sphere. Based on the results of the critical comparison, 

a proposal ha been made to introduce a model of limited formalization of sentencing in 

Ukraine, which should be introduced gradually, in complex, accompanied by critical 

comprehension of progressive foreign experience. 
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The main directions of improvement of the criminal law of Ukraine and practice of 

its application in the area of regulation of measures of criminal law influence, 

concerning the persons who have committed economic crimes, have been defined. It has 

been proposed to: enshrine in Part 2 of Art. 53 of the Criminal Code the rule, according 

to which the maximum amount of the fine will be the amount provided exclusively by 

the sanction of the relevant article of the Special Part of the Criminal Code; exclude the 

provision on confiscation of property (Article 59) from the Criminal Code with the 

simultaneous expansion of the grounds for the application of special confiscation 

(Article 96-1) for committing economic crimes (by including in the relevant list of 

normative grounds references to first parts of Articles 204, 206, 2091, 213, 216, 219, 

222, 229, parts one and two of Article 2121, Article 227 of the Criminal Code); declare 

as inexpedient the introduction of restitution as a separate type of punishment; exclude 

Art. 389-1 of the Criminal Code due to erroneous criminalization of the act, provided 

for in it (at the same time unsatisfactory state of practice of application of plea 

agreements in cases of economic crimes has been stated); regulate corporate compliance 

programs, which will include features of domestic model of measures of criminal law 

character concerning legal entities. 

Key words: blanket provisions, economic crimes, criminal law measures, criminal 

law comparative research, corporate criminal liability, criminalization in the economic 

sphere, law enforcement practice, regulatory law, market economy, strict liability, guilty 

plea agreement, mistake of law. 
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60%: американська модель кримінально-правової охорони фондового ринку від 

зловживань з інсайдерською інформацією; пропозиції щодо вдосконалення 

тексту ст. 232-1 КК України та практики її застосування). 
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Статті в наукових періодичних виданнях інших держав з юридичного 

напряму, а також у виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз: 

1. Каменский Д. Система норм об ответственности за налоговые 

преступления в США: комплексная модель уголовно-правовой охраны доходов 

государства. Scientific Letters of Academic Society of Michael Baludansky. 2014. 

№ 2. Volume 2. P. 55–58. 

2. Каменський Д.В. Призначення покарань за федеральні економічні 

злочини в США: від законодавчої формалізації до судової дискреції. Часопис 

Київського університету права. 2015. № 4. С. 266–270. 

3. Kamensky D. American Peanuts v. Ukrainian Cigarettes: Dangers of White-

Collar Overcriminalization and Undercriminalization. Mississippi College Law 

Review. 2016. № 35. P. 148–196. 

4. Kamensky D. Introducing Corporate Criminal Liability in Ukraine: Terra 

Incognita. Stetson Law Review. 2016. № 46. P. 89–110. 

5. Kamensky D. The Third Global White Collar Crime Institute: Pressing Issues 

& Enforcement Frontiers. Criminal Justice Section Newsletter. Fall 2019. P. 4–5. 

URL: https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/criminal_ 

justice_section_newsletter/newsletter_fall2019.pdf. 

 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Каменський Д.В. Відмежування податкової оптимізації від ухилення від 

сплати податків: федеральний досвід США. Кримінальний кодекс України: 10 

років очікувань: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного 

симпозіуму, 23–24 вересня 2011 р. Львів: Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2011. С. 173–177. 

2. Каменський Д.В. Деякі питання кримінальної відповідальності за 

порушення антимонопольного законодавства у США. Право та сучасне 

суспільство: реалії співвідношення: матеріали міжнародної науково-практичної 



20 

 

 

конференції, м. Запоріжжя, 30 березня 2012 року. У 4-х частинах. Запоріжжя: 

Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. Ч. 4. С. 81–82. 

3. Каменский Д.В. Налоговое мошенничество и принцип 

экстерриториальности: некоторые особенности теории и практики США. 

Современное состояние и проблемы уголовного и уголовно-процессуального 

права, юридической психологии. Секция «Уголовное право»: материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., Россия, г. Волгоград, 13–14 дек. 2012 г. / Федер. 

гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования «Волгогр. гос. ун-т», 

Прокуратура Волгогр. обл.; сост. Л.В. Лобанова, Н.В. Висков, Л.Н. Ларионова. 

Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. С. 141–148. 

4. Каменський Д.В. Протидія легалізації злочинних доходів у банківській 

сфері як складова сучасної кримінально-правової політики США. Політика в 

сфері боротьби зі злочинністю: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (1-2 березня 2013 року, м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ: 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. 

С. 110–113. 

5. Каменський Д.В. Кримінальна відповідальність за податкові злочини, 

скоєні за кордоном: далекосяжна американська практика. Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції, присвяченої ХХ-річчю Національної академії 

правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.). Одеса: Фенікс, 2013. 

С. 58–62. 

6. Каменский Д.В. Некоторые особенности назначения наказаний за 

федеральные экономические преступления в США. Современные проблемы 

уголовно-правового воздействия: межгосударственный сборник научных 

статей / редкол.: Е.А. Письменский (отв. ред.) [и др.]; МВД Украины, Луган. 

гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко, Волгогр. гос. ун-т. Луганск: РИО 

ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2013. С. 268–277.  
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7. Каменський Д.В. Система норм про кримінальну відповідальність за 

економічні злочини в США. Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 

11-12 квітня 2014 р. Суми, 2014. С. 70–72. 

8. Каменський Д.В. До питання про загальноправові передумови 

порівняльних кримінально-правових досліджень. «Азовські правові читання»: 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 18-19 

квітня 2014 р. Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2014. С. 201–205. 

9. Kamensky D. Criminal Liability for Tax Offenses Under the U.S. Federal 

Law: Structure, Main Features and Law Enforcement Policies. Сполучені Штати 

Америки у сучасному світі: політика, економіка, право: Зб. Матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 04.04.2014) / Рец: І.С. 

Бик, М.М. Микієвич, Б.В. Гудь, І.М. Грабинський. Львів: DPI, 2014. C. 23–26.  

10. Каменський Д.В. Окремі питання звільнення від кримінальної відпові-

дальності за федеральні податкові злочини в США. Законодавство України: 

історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення: збірник 

матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та 

молодих учених (м. Бердянськ, 17-18 квітня 2014 р.). Донецьк: Донбас, 2014. 

С. 164–167. 

11. Каменський Д.В. Кримінальне та регулятивне (економічне) 

законодавство США: деякі питання співвідношення. Наука кримінального 

права в системі міждисциплінарних зв’язків: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф., 9–10 жовт. 2014 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. 

голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2014. С. 251–255.  

12. Каменський Д.В. Фіктивне банкрутство за федеральним 

законодавством США: сучасні форми протидії. Práva a slobody človeka a 

občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach: Zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 19–20. septembra 

2014.  Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2014. S. 103–106.  
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13. Каменський Д.В. Комерційна таємниця під охороною кримінального 

закону США. «Азовські правові читання»: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Бердянськ, 15-16 травня 2015 р. Бердянськ: ТОВ 

«Модем-1», 2015. С. 75–80. 

14. Каменський Д.В. Деякі особливості притягнення до кримінальної 

відповідальності за незаконне розголошення комерційної таємниці в США. 

Суспільство, правопорядок, злочинність: теоретичні та прикладні проблеми 

сучасної науки: матер. Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 22 травн. 

2015 р.); упоряд. д.ю.н., доц. Є.О. Письменський. Миколаїв: Луган. держ. ун-т 

внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2015. С. 49–53. 

15. Каменський Д.В. Акт Шермана або суперечливий досвід США у 

протидії злочинним порушенням антимонопольного законодавства. Проблеми 

науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та 

правозастосовній діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, 8 – 9 жовтня 2015 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), 

В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2015. С. 432–436. 

16. Каменський Д.В. Шахрайські посягання на відносини ринкової 

економіки: американський досвід та вітчизняні реалії. Тенденції та пріоритети 

реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. Херсон, 11-12 грудня 2015 р. Херсон: Видавничий 

дім «Гельветика», 2015. С. 145–149. 

17. Каменський Д.В. Деякі особливості бланкетного способу викладення 

кримінально-правових заборон у сфері економіки США. Новітні кримінально-

правові дослідження – 2016: збірник наукових праць / відп. ред. д-р юрид. наук, 

проф. О. В. Козаченко. Миколаїв: Іліон, 2016. С. 70–73. 

18. Каменський Д.В. Еволюція наукових підходів до визначення терміну 

«білокомірцевий злочин» в американській доктрині. Актуальні проблеми 

кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної 

юстиції: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р., м. Харків, 
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Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. 

України; Ун-т Англія Раскін; Праз. ін-т дослідж. з питань безпеки (PSSI); Чес. 

кримінол. т-во; Харків. міськ. осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». 

Харків: ХНУВС, 2016. С. 61–62. 

19. Каменський Д.В. Порівняльно-правові дослідження в галузі 

кримінального права: погляд американських вчених. Право, держава та 

громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції: 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 

1-2 квітня 2016 р. Дніпропетровськ: Дніпропетровський гуманітарний 

університет, 2016. С. 119–123. 

20. Каменський Д.В. Компаративістське дослідження кримінально-

правової охорони економічних відносин: який у цьому сенс? Протидія 

злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти: матер. 

Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 травн. 2016 р.); упоряд. д.ю.н., 
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ім. Е.О. Дідоренка, 2016. С. 72–76. 
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С. 267–272. 

22. Каменський Д.В. Інститут пробації в контексті протидії економічній 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Ст. 42 Конституції України 

закріплює право кожного на не заборонену законодавством підприємницьку 

діяльність; держава забезпечує захист конкуренції в підприємницькій 

діяльності; не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, 

неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Ці 

положення Основного Закону безпосередньо стосуються сфери забезпечення та 

охорони відносин ринкової економіки в нашій державі.  

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

«тінізації» та криміналізації національної економіки, у монопольно-

олігархічній та низькотехнологічній економічній моделі, визнана однією з 

актуальних загроз національній безпеці України (п. 3.4 Стратегії національної 

безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 

2015 р. № 287/2015). 

Безвідносно до «національності» механізмів функціонування економічної 

системи успішний розвиток економіки значно залежить від ступеня взаємодії з 

іншими такими системами. Ця теза видається надзвичайно злободенною з 

огляду на активізацію процесів світової глобалізації. На цьому тлі особливого 

значення набуває налагодження публічною владою в Україні гармонійних, 

продуктивних взаємовідносин між національною економічною системою та 

аналогічними системами зарубіжних країн, а також із регіональними 

економічними системами об’єднань держав. 

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

сферах світового економічного розвитку, починаючи з фондових ринків та 

сфери високих технологій і завершуючи законами вільної конкуренції та 

прозорою моделлю визнання компаній неплатоспроможними. Ця держава 

демонструє помітні досягнення з питань функціонування та правового 

забезпечення ринкової, ліберальної економічної моделі. Для України, яка 

відносно нещодавно обрала ринковий вектор розвитку економіки, релевантний 
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американський досвід, який завжди відрізнявся стабільністю економічного 

розвитку і, зокрема, ліберальністю ринкових відносин, однак у чітко 

установлених державою межах, тим більше повинен бути корисним. Водночас 

ознайомлення з цим досвідом переконує в тому, що реалізація правовідносин у 

системі координат вільного ринку не має імунітету від протиправних 

зловживань на ньому. Це, своєю чергою, актуалізує критичне порівняльне 

дослідження комплексу питань протидії економічним посяганням засобами 

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

елементи та норми економічного блоку кримінального права США, які можна 

використати під час удосконалення відповідних положень кримінального 

законодавства України та практики його застосування. 

Наявність схожих і принципово порівнюваних питань у контексті аналізу 

проявів суспільно небезпечної поведінки в ринковій економіці, а також 

визначення оптимальних способів їх вирішення у розгляданих державах 

актуалізує доцільність здійснення всебічного компаративістського дослідження 

сучасних проблем кримінально-правової охорони економічних відносин у 

США та Україні. 

Проблемам кримінальної відповідальності за економічні злочини в 

Україні, у т.ч. у порівняльному контексті, присвячені, зокрема, дослідження 

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

В. Навроцького, М. Панова, В. Поповича, А. Савченка, Є. Стрельцова, 

О. Шаповалової, М. Хавронюка, В. Хилюти. Питання, пов’язані з кримінально-

правовою оцінкою окремих видів діянь в економічній сфері та визначенням 

їхніх ознак, висвітлювали Г. Болдарь, Б. Грек, В. Дацюк, О. Кашкаров, 

Р. Мовчан, Л. Павлик, О. Радутний, В. Франчук та деякі інші автори. Найбільш 

послідовний і системний підхід до розв’язання проблем, пов’язаних з 

кваліфікацією цієї категорії злочинів та практикою застосування норм 

Кримінального кодексу України (далі – КК), що їх установлюють, утілений у 

наукових працях О. Дудорова. 
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В американській кримінально-правовій доктрині проблеми 

відповідальності за економічні злочини в різні часи вивчали К. Брікей, С. Буел, 

С. Грін, Л. Дерван, У. Загаріс, Дж. Кофі, Е. Луна, П. Морган, Дж. О’Салліван, 

Е. Подгор, Р. Познер, Дж. Ракофф, Е. Сазерленд, К. Страдер, П. Хеннінг та ін. 

Більш фрагментарно відповідна сфера кримінально-правового регулювання 

відбивається у працях В. Батлера, У. Бернама, С. Кадіша, П. Ларкіна, П. 

Робінсона, Ф. Сайре, У. Станца, Дж. Флетчера. 

Вивченню загальних питань кримінального права (законодавства) США та 

України в порівняльному аспекті присвячені дві докторські дисертації: 

А. Савченка («Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та 

федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки», 

2008) та Є. Полянського («Кримінально-правова доктрина США: генезис, 

обґрунтування, перспективи», 2015). Здобутки цих учених, безумовно, 

сформували значну науково-теоретичну базу для розв’язання багатьох 

компаративістських проблем у сфері кримінально-правової охорони 

економічних відносин. Однак у зазначеному ракурсі спеціального наукового 

дослідження питань відповідальності за економічні злочини в українській 

кримінально-правовій науці дотепер не виконувалося. 

Попри чималу кількість наукових робіт, присвячених кримінально-

правовій охороні економічних відносин в Україні (зокрема підготовлених із 

використанням порівняльно-правового методу), низка концептуальних питань 

щодо побудови оптимальної моделі механізму правової протидії економічним 

злочинам потребують фахового розв’язання, залишаючись дотепер 

невирішеними. Із-поміж них, насамперед, заслуговують на увагу такі: 

недостатній рівень обґрунтованості теоретико-методологічних засад 

порівняльних кримінально-правових досліджень; суперечливість, змістова 

«розбалансованість» сформульованих науковцями пропозицій із удосконалення 

розділу VII Особливої частини КК; відсутність єдності з питання про 

позначення групи норм, які встановлюють відповідальність за економічні 

злочини, у КК, а також щодо класифікації відповідних посягань; слабкість 
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наукової інтерпретації та низький рівень практичного використання складних 

міжгалузевих зв’язків між нормами кримінального та регулятивного 

законодавства в економічній сфері; пошук найбільш удалої теоретичної моделі 

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

практичному вимірі; перманентність проблемних питань (помилок), що 

виникають у зв’язку із кваліфікацією економічних злочинів, необхідність 

узагальнення відповідної практики та визначення способів їхнього усунення; 

відсутність прагматичної концепції кримінально-правового впливу на осіб, які 

вчиняють економічні злочини. 

Викладене зумовлює потребу здійснити компаративістське дослідження 

кримінально-правового забезпечення охорони відносин ринкової економіки, 

яке завдяки системному зверненню, зокрема до релевантних офіційних, 

доктринальних та правозастосовних джерел у США, уможливить вироблення 

науково обґрунтованих та затребуваних практикою підходів до розв’язання в 

Україні позначених та інших кримінально-правових проблем.  

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

Робота виконана на кафедрі кримінально-правових дисциплін Луганського 

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

Стратегії національної безпеки України (Указ Президента України від 

26 травня 2015 р. № 287/2015); Стратегії розвитку Національної академії 

правових наук України на 2016–2020 роки (постанова загальних зборів НАПрН 

України від 3 березня 2016 р.); Переліку перспективних напрямів 

кандидатських та докторських дисертацій за юридичними спеціальностями 

(рішення президії НАПрН України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11); Переліку 

пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх 

справ України на період 2015–2019 років (наказ МВС України від 16 березня 

2015 р. № 275). 

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

виконано під час реалізації міжнародного науково-дослідницького гранту, 

наданого Програмою академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні (серпень 
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2015 р. – лютий 2016 р.), у коледжі права університету Стетсовна (м. Галфпорт, 

штат Флорида, США). 

Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 23 січня 

2017 р. (протокол № 7), уточнена 30 січня 2020 р. (протокол № 7).  

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

підставі бінарного компаративістського аналізу норм кримінального права 

щодо відповідальності за економічні злочини, спираючись на позитивний 

досвід США та враховуючи сучасні тенденції розвитку вітчизняної правової 

системи, визначити концептуальні засади кримінально-правової охорони 

економічних відносин в Україні і сформулювати на цій основі пропозиції, 

спрямовані на вдосконалення кримінального законодавства та практики його 

застосування. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання:  

– визначити зміст, якість і напрями компаративістських досліджень у 

галузі кримінального права України та США, висвітлити особливості таких 

досліджень у сфері відповідальності за економічні злочини; 

– систематизувати методологічний інструментарій порівняльно-правових 

досліджень, присвячених проблемам відповідальності за економічні злочини, та 

розкрити його специфіку; 

– перевірити, чи відповідає офіційна назва розділу VII Особливої частини 

КК змісту розміщених у ньому заборон, установити критерії криміналізації 

діянь в економічній сфері та запропонувати авторську класифікацію посягань 

на економічні відносини; 

– визначити особливості взаємодії положень регулятивного законодавства 

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

– розглянути найбільш проблемні в доктрині і на практиці питання, 

пов’язані із заходами кримінально-правового впливу на юридичних осіб 

(корпорацій) за вчинені ними та / або в їхніх інтересах економічні злочини; 

– з’ясувати специфіку вини в складах економічних злочинів; 
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– здійснити порівняльний аналіз теоретичних, законодавчих та 

правозастосовних положень щодо юридичної оцінки посягань на головні сфери 

економічної діяльності (фондовий ринок, систему оподаткування, фінансову 

систему, режим ринкової конкуренції та встановлений порядок визнання 

суб’єкта економічної діяльності банкрутом); 

– проаналізувати дискусійні аспекти встановлення та застосування заходів 

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

США та Україні; 

– висунути та обґрунтувати ідею найбільш оптимальної системи 

кримінально-правових норм про економічні злочини, зосередивши основну 

увагу на розробленні пропозицій, спрямованих на вдосконалення практично 

затребуваних положень кримінального законодавства України про 

відповідальність за економічні злочини, а також підвищення ефективності 

застосування цих норм на практиці. 

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

Україні. 

Предмет дослідження – кримінально-правова охорона економічних 

відносин у США та Україні в її компаративістському аспекті. 

Методи дослідження. Для досягнення поставлених мети і завдань 

дослідження використані такі загальнонаукові та спеціально-наукові методи 

пізнання правових явищ: порівняльний – у межах послідовного критичного 

зіставлення положень кримінального права США та України, що стосуються 

підстав відповідальності за економічні злочини та заходів кримінально-

правового впливу до осіб, які їх вчинили (розділи 2, 3, 4); історичний – у 

контексті ретроспективного аналізу змісту кримінально-правових норм у межах 

визначеного предмета дослідження (розділ 1, підрозділи 2.1, 2.3, 3.1, 4.1); 

системний (метод системно-структурного аналізу) – у спосіб визначення місця 

інституту відповідальності за економічні злочини в системі санкціонованих 

державою заходів правового регулювання економічних відносин, а також через 

установлення порядку співвідношення групи норм, закріплених у розділі VII 
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Особливої частини КК, з нормами інших розділів Загальної та Особливої 

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

забезпечив здійснення наукового тлумачення законодавства України та США 

про відповідальність за економічні злочини, а також обґрунтування напрямів 

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

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

криміналізацією та декриміналізацією економічних посягань, а також при 

узагальненні матеріалів опублікованої судoвої практики з досліджуваної 

категорії злочинів (підрозділи 2.1, 3.2–3.6); статистичний – дозволив 

проаналізувати та узагальнити інформацію про кількісні показники 

застосування заходів кримінально-правового впливу щодо осіб, які вчинили 

економічні злочини (підрозділ 2.3, розділи 3, 4); моделювання – 

використовувався для формулювання законодавчих новел КК у сфері 

відповідальності за економічні злочини, а також пропозицій, спрямованих на 

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

Емпіричну базу дослідження складають результати вивчення та 

узагальнення судової практики у справах про економічні злочини в США 

(всього 232 справи) та Україні (всього 112 справ; узагальнення судової 

практики, здійснене Верховним Судом США, Верховним Судом в Україні, 

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, федеральними апеляційними судами США, апеляційними судами 

м. Києва та областей України; узагальнення Міністерства юстиції США щодо 

практики застосування норм про економічні злочини; опрацювання 

статистичних даних Державної судової адміністрації України із застосування 

норм КК про злочини у сфері господарської діяльності в період 2010–2019 рр.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим комплексним і системним компаративістським дослідженням проблем 

кримінально-правового забезпечення охорони економічних відносин у США та 
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Україні. Наукову новизну дисертаційного дослідження розкривають, зокрема, 

такі основні положення: 

уперше: 

1) на підставі проведеного бінарного дослідження проблем кримінально-

правової охорони економічних відносин у США та Україні визначено 

концептуальні засади перспективного розвитку вітчизняного кримінального 

законодавства про відповідальність за економічні злочини, з урахуванням чого 

запропоновано в межах реформованого розділу VII Особливої частини КК 

України втілити удосконалену модель забезпечення належного правопорядку в 

економічних відносинах ринкового типу;  

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

правової охорони економічних відносин розроблено теоретичну модель, 

спираючись на яку запропоновано здійснювати комплексну реконструкцію 

розділу VII Особливої частини КК України у спосіб декриміналізації та 

рекриміналізації, установлення нових підходів до визначення меж 

протиправності окремих типів поведінки, а також оптимізації правових норм 

про заходи кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили економічні 

злочини, що сприятиме узгодженню суворості такого впливу з характером 

соціальної шкідливості (тяжкістю заподіяної шкоди); 

3) за результатами порівняльного аналізу ознак складів окремих 

економічних злочинів (проти фондового ринку, відносин вільної конкуренції, у 

сфері банкрутства тощо) у США та Україні установлено характер впливу 

процесів економічної глобалізації на розвиток норм національного 

кримінального права про відповідальність за такі злочини і показано, що 

відповідні кримінально-правові заборони окремих держав (у т.ч. належних до 

різних правових сімей) поступово зближуються за формально-змістовими 

ознаками, створюючи в такий спосіб універсальні моделі кримінально-правової 

охорони окремих груп економічних відносин;  

4) на підставі компаративістського аналізу кримінально-правової 

характеристики основних видів економічних злочинів за законодавством США 
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та України висловлено ідеї: а) змінити національні кримінально-правові 

приписи про відповідальність за маніпулювання на фондовому ринку та 

зловживання інсайдерською інформацією з тим, щоб використати економічні 

критерії як підґрунтя для правового забезпечення функціонування фондового 

ринку загалом та його кримінально-правової охорони зокрема; б) запровадити 

кримінальну відповідальність за податкове шахрайство замість визнаної 

недосконалою існуючої нормативної моделі «ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів)»; в) рекриміналізувати порушення вимог законодавства 

про економічну конкуренцію (зокрема, у формі зловживання монопольним 

становищем і координованої змови учасників ринку на фіксування цін); 

г) відновити кримінальну відповідальність за обман кредиторів (фіктивне 

банкрутство) зі скасуванням адміністративної відповідальності за аналогічний 

делікт; 

5) визначено специфіку методологічної моделі компаративістських 

досліджень (на прикладі вивчення проблем кримінально-правової охорони 

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

економічних, історичних, політичних, морально-психологічних, 

інтерпретаційних та лінгвістичних факторів;  

6) на підставі аналітичного опрацювання вироків судів у справах про 

економічні злочини встановлено, що притаманна державам загального права 

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

якому аналізувалось схоже за змістом правове питання, набуває статусу 

обов’язкового в подальшій судовій практиці) кореспондує ст. 13 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів», яка регламентує окремі компоненти 

прецедентної практики, адаптовані під специфіку українського права; 

спираючись на рішення суду касаційної інстанції у справах про економічні 

злочини, передбачені ст. 203-2 і ст. 204 КК України, показані позитивні 

результати запровадження вітчизняної моделі обов’язкового врахування 

правових позицій Верховного Суду);  
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7) за результатами критичного порівняння установлено, що реалізований у 

КК України підхід до визначення структури норм про економічні злочини 

переважає над американським підходом, який не вирізняється чіткою, 

уніфікованою структурою та формально-змістовими зв’язками між окремими 

нормами федерального законодавства, а також між послідовно розташованими 

групами норм про економічні злочини певного виду; 

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

злочину, у зв’язку з чим запропоновано цю ознаку відбити в нормативному 

визначенні кримінального правопорушення замість її чинного еквіваленту 

(суспільна небезпека); 

9) розкрито особливий зміст вини у складі економічного правопорушення, 

установлено законодавчі і правозастосовні підходи щодо врахування цих 

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

а) неприйнятність доктрини суворої відповідальності для кримінального права 

України; б) доречність нормативного закріплення правила про обмежене 

врахування юридичної помилки у вітчизняному кримінальному законі; 

в) доцільність часткового врахування положень доктрини свідомого 

ігнорування вимог закону в процесі вдосконалення норм КК України про вину 

у формі умислу; 

10) з урахуванням з’ясованих переваг американського підходу доведено 

положення про доцільність внесення системних змін до розділу XIV-1 

Загальної частини КК у частині нормативного вдосконалення порядку 

стимулювання правомірної діяльності юридичних осіб, в інтересах яких було 

вчинено злочин; 

удосконалено: 

11) вчення про кримінально-правову компаративістику як автономний 

галузевий напрям порівняльного правознавства; 

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

КК України потребує змін (запропоновано назву «Злочини проти ринкової 
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економіки»), та положення про переваги використання універсального поняття 

«економічні злочини» в доктрині кримінального права і правозастосуванні; 

13) положення щодо відмежування злочинів проти власності від 

економічних злочинів з виділенням відповідних критеріїв; 

14) підходи до наукової інтерпретації змісту норм про економічні злочини 

з бланкетним способом конструювання диспозицій, визначені в контексті 

аналізу порівнюваних приписів кримінального законодавства з урахуванням 

нормотворчих і правозастосовних проявів феномену бланкетності; 

15) підходи до інтерпретації підстав офіційного закріплення та форм 

реалізації заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб в 

Україні;  

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

фондового ринку України залежить, поміж іншого, від рівня нормотворчої 

техніки під час описання ознак зловживань у тексті статті КК України про 

незаконне використання інсайдерської інформації та від ступеня узгодженості 

цієї кримінально-правової заборони з положеннями регулятивного 

законодавства; 

17) критерії відмежування податкової оптимізації як прояву правомірної 

поведінки від діянь, які утворюють кримінально каране ухилення від сплати 

податків; 

18) підходи щодо вдосконалення механізмів кримінально-правової 

охорони комерційної таємниці в Україні; 

набули подальшого розвитку: 

19) ідея обов’язкового врахування здобутків економічної науки при 

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

формуванні положень кримінального законодавства про відповідальність за 

економічні злочини; 

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

криміналізації економічно значущої поведінки в США; б) необґрунтованої 

гуманізації відповідальності за таку поведінку в Україні; 
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21) положення про врахування ознак обману та зловживання довірою в 

процесі конструювання норм кримінального законодавства про 

відповідальність за економічні злочини; 

22) позиція, яка заперечує потребу в криміналізації необережного 

банкрутства на сучасному етапі розвитку ринкових правовідносин в Україні; 

23) положення про належний рівень нормативної регламентації та 

деталізації інституту давності (зокрема щодо посягань на економічні відносини) 

і норм про підстави застосування угод про визнання винуватості в українському 

та американському кримінальному законодавстві; 

24) позиція про раціональність (на підставі встановленої помилки 

криміналізації) виключення з КК України статті про умисне невиконання угоди 

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

25) ідея запровадження в КК України моделі обмеженої формалізації 

призначення покарань за економічні злочини; 

26) аргументи на користь: а) доцільності оптимізації конфіскаційного 

ресурсу в контексті забезпечення кримінально-правової охорони економічних 

відносин (через виключення з КК України норми про конфіскацію майна та 

одночасне розширення нормативних підстав для застосування спеціальної 

конфіскації щодо ширшого кола випадків вчинення економічних злочинів); 

б) недоцільності законодавчої регламентації реституції як самостійного виду 

покарання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані чи вже використовуються у: 

– правотворчості – при вдосконаленні механізму кримінально-правової 

протидії посяганням на економічні відносини (лист Комітету Верховної Ради 

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

– правозастосовній діяльності – під час застосування кримінального 

законодавства у справах про злочини у сфері економічних відносин (акти 

впровадження результатів дисертації в діяльність: Касаційного кримінального 

суду у складі Верховного Суду від 24 лютого 2020 р.; прокуратури Донецької 
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області від 16 березня 2020 р.; територіального управління Державного бюро 

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

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

подальших компаративістських наукових розробок і досліджень проблем 

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

кримінального права, теорії кваліфікації злочинів, порівняльного правознавства 

та інших навчальних дисциплін; у процесі підготовки підручників, наукових та 

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

підвищення кваліфікації та професійної підготовки слідчих, прокурорів, суддів, 

адвокатів (акти впровадження результатів дисертації в освітню та науково-

дослідну діяльність: факультету права і соціального управління Донецького 

державного університету управління від 18 лютого 2020 р.; юридичного 

факультету Запорізького національного університету від 10 березня 2020 р., 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

від 10 березня 2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Положення, які викладені в дисертації та 

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

опублікованих у співавторстві, власні теоретичні доробки дисертанта становлять 

визначений у списку публікацій обсяг. Наукові ідеї, що належать співавторам 

опублікованих праць, у дисертації не використовувались. Наукові результати, 

отримані у кандидатській дисертації, повторно на захист не виносяться. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації, 

сформульовані висновки та рекомендації оприлюднено на міжнародних, 

американських та всеукраїнських наукових заходах (науково-практичних 

конференціях, круглих столах, семінарах, юридичних форумах), а саме: 

«Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань» (Львів, 2011); 

«Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, 

кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми» (Ірпінь, 2012); «Право 

та сучасне суспільство: реалії співвідношення» (Запоріжжя, 2012); Теоретичні 

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



47 

 

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

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

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

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

«Міжнародне, наднаціональне та національне право: проблеми конвергенції» 

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

2019); «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції» 

(Харків, 2014); «Наука кримінального права в системі міждисциплінарних 

зв’язків» (Харків, 2014); «Суспільство, правопорядок, злочинність: теоретичні 

та прикладні проблеми сучасної науки» (Миколаїв, 2015); «Проблеми науки 

кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній 

діяльності» (Харків, 2015); «Актуальні проблеми кримінального права та 

кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції» (Харків, 2016); 

«Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні 

аспекти» (Миколаїв, 2016); «Соціальна функція кримінального права: проблеми 

наукового забезпечення, законотворення та правозастосування» (Харків, 2016); 

«Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської 

науково-практичної конференції» (Київ, 2016); «Fulbright Enrichment Seminar» 

(Атланта, США, 2016); «Corporate Criminal Liability 2.0» (Галфпорт, США, 

2016); «Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та 

криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса Ґросса)» (Львів, 2016); 

«Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, 

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

«Актуальні проблеми кримінального права та процесу» (Кривий Ріг, 2017); 

«Кримінальне право: традиції та новації» (Чернігів, 2017); «Доступ до 

правосуддя у контексті судової реформи» (Сєвєродонецьк, 2018); «Актуальні 

проблеми права та шляхи їх вирішення» (Маріуполь, 2018); «Фундаментальні 

проблеми кримінальної відповідальності» (Харків, 2018); «Зловживання на 

фондовому ринку» (Дніпро, 2018); «Імплементація Aquis ЄС. Зловживання 

ринком & Сквіз-Аут» (Київ, 2018); «Conversations on the Warren Court’s Impact 
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on Criminal Justice – After 50 Years» (Галфпорт, США, 2019); «Борьба с 

преступностью: теория и практика» (Могильов, Республіка Білорусь, 2019); 

«Кальміуські правові читання: Актуальні проблеми держави та права» 

(Маріуполь, 2019); «The Third Global White Collar Crime Institute» (Прага, 

Чеська Республіка, 2019).  

Публікації. Основні положення дисертації оприлюднені у 82 наукових 

працях, серед них: 1 – індивідуальна монографія; 3 – колективні монографії; 

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

посібники (у співавторстві); 27 – статті, опубліковані у наукових фахових 

виданнях України (4 – у співавторстві); 5 – статті у наукових періодичних 

виданнях інших держав та у виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз; 35 – тези доповідей на наукових і науково-практичних 

конференціях; 10 – інші публікації, які додатково відображають наукові 

результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, що включають чотирнадцять підрозділів та тридцять один 

пункт, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 497 сторінок, з яких обсяг основного тексту – 396 

сторінок. Список використаних джерел налічує 427 найменувань на 43 

сторінках, додатки – 26 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОМПАРАТИВІСТСЬКИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА (НА ПРИКЛАДІ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ) 

 

1.1. Порівняльні кримінально-правові дослідження та їхні галузеві 

особливості 

У межах першого підрозділу дисертації висвітлюватимуться ключові аспекти 

здійснення порівняльних наукових досліджень у галузі кримінального права та 

вивчатиметься компаративістська методологія в дослідженнях проблем 

кримінальної відповідальності за економічні злочини. 

 

1.1.1. Ґенеза кримінально-правової компаративістики як напряму 

порівняльного правознавства  

Оглядовий екскурс у процеси розвитку порівняльно-правової науки на 

національному та загалом світовому рівні спонукає звернутися до влучного 

спостереження: еволюція порівняльного правознавства та його інтерпретації мають 

конкретно-історичний характер і нерозривно пов’язані з історією науки, її місцем 

та роллю в суспільстві, залежні від філософських і світоглядних засад її 

функціонування та осмислення [232, c. 43]. 

У першому номері американського Журналу порівняльного правознавства 

Р. Паунд написав про вагомий вплив порівняльного методу на розвиток усього 

американського права: якщо порівняти авторитетні прийоми, які вже 

зарекомендували себе в різних сферах права, а також способи їхнього застосування, 

то отриманий метод порівняння усталених приписів і доктрин права повною мірою 

заслуговуватиме на власне місце серед методів пізнання в юридичній науці. Саме 

такий метод є необхідним для сучасного економічно об’єднаного світу і потреба в 

ньому лише зростатиме відповідно до того, як людство досягатиме більшої 

уніфікації, що врешті-решт подолає націоналізм, успадкований ще з шістнадцятого 

століття [270]. 
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Порівняльне правознавство (юридична компаративістика) – це юридична 

наука, сфера і напрям юридичних та міждисциплінарних досліджень, які вивчають 

правові масиви та системи за допомогою комплексу методів, провідне місце серед 

яких належить порівняльним. Специфічними об’єктами порівняльного 

правознавства є визначення спільного та особливого в розвитку правових систем у 

глобальному та регіональному вимірах, створення загальної концепції 

функціонального вивчення права в «позаправових» контекстах (соціальному, 

ідеологічному, політичному, антропологічному тощо), порівняльне пізнання 

національного права [20, c. 428–429]. 

Порівняльне правознавство, пише Г. Єсаков, поглиблює загальні знання про 

право, розширюючи кругозір і юриста-теоретика, і юриста-практика; воно дозволяє 

юристу обійтися без безглуздого заучування норм іноземного права, необхідних 

йому в науковій або практичній діяльності, звертаючи його увагу не на зміст норм, 

а на ті елементи правової системи, які залишаються незмінними протягом століть. 

Орієнтовані на компаративістику дослідження стають у нагоді під час 

удосконалення національного права або шляхом запозичення вдалих норм із 

зарубіжних аналогів, або шляхом виключення можливих колізій між різними 

правовими системами [79, c. 20]. Схожу точку зору висловлював відомий 

український учений С. Яценко: «Пізнаючи право інших країн, ми краще розуміємо 

своє національне. Порівняння дає можливість визначити спільне та відмінне, 

бачити як недоліки, так і кращі зразки вирішення певних питань» [142, c. 438]. 

Як справедливо зазначає професор школи права Бостонського університету 

Е. Еберле, юридична компаративістика забезпечує якісно нові знання та певний 

рівень гармонізації окремих критично важливих елементів різних правових систем 

або хоча б дозволяє досягти певного рівня взаєморозуміння [300, c. 51]. 

Можливість «зазирнути» в «чуже» право, побачити, як воно щоденно реалізується 

на практиці, відкриває чимало нових дверей для наукового пізнання, дозволяє 

отримати нові, досі невідомі й невикористані можливості для вдосконалення 

власного права. Відомий німецький компаративіст М. Райнштайн писав, що 

порівняльне право в правильному розумінні цього терміна означає спостереження 
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за своїм власним правом ззовні, щоб мати можливість оцінити його критично [369, 

c. 237]. В унісон цим словам І. Красницький пише, із посиланням на слова відомого 

французького юриста М. Анселя, про те, що осмислення зарубіжного досвіду 

розв’язання подібних кримінально-правових проблем дає можливість краще 

зрозуміти своє національне право. Вивчення зарубіжного права відкриває перед 

юристом нові горизонти, які дозволяють краще пізнати право своєї держави, адже 

специфічні його риси особливо яскраво проявляються лише під час порівняння з 

іншими системами [139, c. 1]. 

Окрім суто пізнавальних завдань порівняльне правознавство покликане 

сприяти досягненню практичних результатів, пов’язаних з: 1) уніфікацією 

законодавства різних держав у тих пріоритетних галузях, де наявна необхідність 

такого консолідованого підходу (зокрема, це стосується кримінального права); 

2) розробленням пропозицій щодо вдосконалення національних правових систем 

на підставі критичного та, головне, всебічного дослідження правового досвіду 

зарубіжних країн.  

Наразі спільним для порівняльно-правових досліджень став висновок про 

зближення правових сімей – романо-германської (континентальної) та загального 

права. Однак, слушно застерігає І. Клепицький, це є всього лише тенденцією. 

Відмінності залишаються, причому численні та серйозні. Європейська 

континентальна правова традиція, пише згаданий автор, сягає своїм корінням у 

раціоналізм і етику – кращі кодекси при цьому сприймаються на рівні витворів 

мистецтва. Ставлення до законодавства, його структури, змісту й значення є якісно 

іншим, аніж у родині загального права. У сім’ї ж загального права ставлення до 

закону є значно менш «тендітним», воно є суто прагматичним – закон 

сприймається як інструмент і не більше [127, c. 136]. 

Показово, що в контексті звернення до порівняльного методу національними 

законодавчими органами інтенсивність такого звернення в державах-

представницях континентального і загального права є принципово різною. Так, 

умовний романо-германський законодавець у випадках аналітичної потреби в 

порівняльній інформації звертається як до права інших держав романо-германської 
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сім’ї, так і до англо-американських джерел, причому особливо часто до права 

США. Натомість законодавці держав загального права апелюють здебільшого до 

права інших держав цієї правової сім’ї і значно рідше до «континентальних» 

правових норм. Із-поміж іншого це можна пояснити тією обставиною, що 

запропоновані в континентальному праві рішення видаються занадто 

радикальними, відверто реформаторськими стосовно усталених інституційно-

правових засад держав прецедентного права, суперечать принципам 

консервативно-інертної, тривалої еволюції, яка іманентно властива цим державам 

[237, c. 563]. Причини такої однобічності потрібно шукати насамперед у 

традиційних для законопроєктної діяльності кожної держави підходах, в істотних 

відмінностях культурного, соціально-політичного, економічного і навіть 

психологічного плану. 

Далі буде стисло охарактеризовано витоки і сучасний стан порівняльного 

кримінального права1. 

О. Кресін пише, що перші спроби осмислення стану розвитку порівняльного 

правознавства з’явилися ще в 30-х роках ХІХ ст. Вітчизняний компаративіст 

посилається на працю Ж. Ортолана, який у вступі до авторського курсу 

порівняльного кримінального законодавства в 1838 році коротко описав 

«кодифікаційні дебати» у Німеччині, указав на тогочасні проєкти перекладу 

зарубіжного законодавства, журнали, присвячені зарубіжному праву, як такі, що 

характеризують стан науки порівняльних законодавств [140, c. 16]. 

У роботі, присвяченій аналізу кримінального права Корану (1800 р.), видатний 

німецький криміналіст та один із засновників порівняльного кримінального права 

П. Феєрбах чи не вперше використав термін «порівняльне правознавство» (нім. – 

vergleichende Jurisprudenz) у значенні засобу порівняння різних законодавств, 

засобу отримання знань про зв’язки відношення цих законодавств із різними 

умовами народів, ураховуючи час, клімат, звичаї та устрій, який надає історії 

галузевого права (йшлося про кримінальне право) дух і життя, перетворює просте 

 
1 Підтримую висловлену в літературі позицію про те, що використовувати термін «кримінальне порівняльне 

правознавство» для позначення компаративістських досліджень у галузі кримінального права неправильно, 

оскільки термін «правознавство» не позначає якусь конкретну галузь права або юридичної науки [257, c. 116]. 
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знання на «джерело плідних міркувань для законодавця, гідний предмет для 

філософів та історії людства».  

Згодом інший німецький фахівець з порівняльного кримінального права, 

К. Вендт, у трактаті «Нарис порівняльного викладу кримінального права…» (1825 

р.), імовірно першому у світі посібнику з галузевої порівняльно-правової 

дисципліни, написав, що значення порівняльного правознавства вже давно визнане. 

Це стосується не лише наукових досліджень, а й судової практики та особливо 

правотворчості [140, c. 403, 406]. 

Починаючи з середини минулого століття науковий інтерес до німецького та 

загалом європейського кримінального права поступово зростав у США. Праці 

відомих американських авторів Дж. Холла, Дж. Мюллера та особливо 

Дж. Флетчера стали потужним каталізатором наукового пізнання в цьому напрямі. 

Так, в оригінальному проєкті, присвяченому обґрунтуванню ідеї універсальної 

теорії кримінального права, Флетчер розвиває ідею Феєрбаха про те, що не існує 

свого чи чужого кримінального права – елементи порівняння є лише знаряддям для 

виявлення того самого універсального права (за Феєрбахом).  

Загалом робота Флетчера кореспондує, як багато хто вважає, програмі 

загальної теорії кримінального права, яка охоплює весь цикл кримінально-

правових дисциплін, а не лише матеріальне право. За словами американського 

вченого, так само як є загальна теорія держави та загальна теорія макроекономіки, 

загальна теорія кримінального права також має своє право на існування – вона 

ґрунтується не лише на загальнофілософських концепціях, а й вбирає в себе чималу 

емпірико-компаративістську складову. Хоч умови злочинності цілком об’єктивно 

відрізняються в різних державах, чимало вихідних засад про злочин і покарання 

залишаються в принципі незмінними незалежно від юрисдикцій: людські вчинки, 

порушення правових заборон та правових інтересів, вина, захист та реабілітація, 

неповнолітні та повнолітні правопорушники, злочинці вперше та рецидивісти, а 

також величезна проблема регламентації покарань [307, c. 5]. 

Навіть фрагментарне звернення до окремих праць криміналістів XIX ст. 

актуалізує тезу про те, що право того часу вже не було ізольованим, виключно 
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національним «продуктом», як у попередні століття – навпаки, спостерігались 

симптоматичні тенденції якщо не до гармонізації чи рецепції його положень, то 

принаймні до ознайомлення з іноземним правом з позицій науково-філософського 

аналізу [286, c. 571–581].  

На сучасному етапі розвитку вітчизняної доктрини положення кримінально-

правової компаративістики [21, c. 445]1 (від лат. comparativus) висвітлені в працях 

вітчизняних криміналістів – П. Андрушка, М. Бажанова, Ю. Бауліна, В. Борисова, 

В. Грищука, Н. Гуторової, О. Дудорова, О. Костенка, М. Куцевича, А. Музики, 

В. Навроцького, Є. Полянського, А. Савченка, В. Сташиса, Є. Стрельцова, 

В. Тулякова, П. Фріса, М. Хавронюка, С. Яценка та деяких інших. Послідовний 

інтерес з боку вітчизняної наукової спільноти до питань кримінально-правового 

порівняння додатково підтверджує їхній високий теоретичний потенціал та 

практичну зумовленість.  

Навряд чи викличе заперечення та обставина, що в сучасному світі, який 

дедалі стає більш складним та уніфікованим, порівняльне право поступово 

примірює на себе роль каталізатора наукового пізнання та зближення правових 

систем. За останні тридцять років світ зробив величезний крок назустріч 

глобалізації, крок, який був зумовлений, не останньою чергою, появою комп’ютера 

та Інтернету, розвитком глобальних ринків капіталу (які відтепер починаються 

умовно в Сполучених Штатах, далі прямують через Бразилію чи Індію й 

закінчуються в країнах Азії), міжнародним обігом товарів та послуг, бурхливим 

розвитком зарубіжного туризму, а також виходом національних культур і 

мистецтва на наднаціональні позиції [113, c. 120]. 

Позитивно оцінюючи сучасні темпи розвитку порівняльних кримінально-

правових досліджень, насамперед у текстах кандидатських і докторських 

дисертацій, А. Музика звертає увагу на те, що такі наукові проєкти потрібні для 
 

1 Великий тлумачний словник української мови оперує лише термінами «компаративізм», «компаративіст», 

«компаративістика», «компаративістський» і навіть оригінальним та рідко вживаним «компаравістичний». При 

цьому термін «компаративний» чомусь не згадується. Зокрема, під компаративізмом пропонується розуміти 

порівняльно-історичний метод дослідження, а під компаративістом – фахівця, який застосовує порівняльно-

історичний метод у дослідженні якоїсь галузі знань, проблеми і т. ін. [21, С. 445]. Незрозуміло, чому автори 

словника акцентують увагу саме на порівняльно-історичному методі. Водночас об’єктивною реальністю сьогодні є 

те, що компаративістика пронизує практично всі галузі науки й мистецтва, зокрема всі сфери правових досліджень. 

Уважаю, що терміни «компаративістський» та «компаративний» є синонімічними. До речі, в англійській мові 

використовується слово «comparative», який є фонетично співзвучним вітчизняній конструкції «компаративний». 
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загального уявлення про суть відповідного законодавства, системного визначення 

його особливостей та можливого запозичення позитивного досвіду нормотворення, 

для з’ясування «точок дотику» національного й зарубіжного у сфері протидії 

міжнародній злочинності. Це розширює предмет науки вітчизняного 

кримінального права і збагачує наші знання. Глобальний характер злочинності, її 

сучасні модифікації, які враховують науково-технічні досягнення людської думки, 

визначають взаємозалежність національних кримінально-правових систем, що 

висуває на порядок денний вимогу більш тісної міжнародної співпраці в 

правоохоронній сфері [161, c. 8].  

Цілком природно активний інтерес до кримінально-правової 

компаративістики проявляють дослідники не лише з європейського боку 

Атлантики. Зокрема, серед американських наукових досліджень у галузі 

порівняльного кримінального права привертають увагу роботи В. Батлера, 

М. Даббера, Л. Дервана, Л. Зайберта, Е. Подгор, П. Робертса, С. Сан Біл, Р. Фрейза, 

Дж. Флетчера, К. Хеллера. Наразі серед представників науково-викладацької 

спільноти юридичних факультетів США дедалі активніше лунають пропозиції 

включити положення порівняльного та міжнародного кримінального права до 

навчальних дисциплін з кримінального права та процесу. Позитивно оцінюючи 

вагомі здобутки сучасної кримінально-правової доктрини країн ЄС, передусім 

Німеччини та Франції, у частині досліджень іноземного та міжнародного 

кримінального права, Р. Фрейз порушує питання про необхідність більш активного 

долучення американських учених до розроблення актуальних напрямів 

кримінально-правової компаративістики та розвитку положень міжнародного 

кримінального права. У зворотному випадку, застерігає дослідник, американці 

можуть уже найближчим часом опинитися поза процесами зближення 

кримінально-правових систем, які дедалі інтенсифікуються в сучасному світі [308, 

c. 775–776, 792]. Йому вторить професор П. Робертс, констатуючи, що 

представники наукових кіл, які досліджують проблеми кримінальної юстиції на 

національному рівні, часто ігнорують думки вчених-компаративістів. 

Представники законодавчої влади США, відповідальні за ухвалення кримінально-
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правової політики держави, і суди у своїй практиці також не висловлюють 

особливого інтересу до ознайомлення з зарубіжним досвідом та його зіставлення з 

досвідом вітчизняним [372, c. 539].  

Очевидно, що порівняльний аналіз у галузі кримінального права має чимало 

інших корисних проявів. Наприклад, для законодавця він може бути джерелом 

важливої інформації про законодавче регулювання схожих кримінально-правових 

відносин в інших країнах. Судам такий аналіз стане в нагоді шляхом демонстрації 

переваг чи вад альтернативних способів інтерпретації кримінального закону в 

іноземних юрисдикціях. Юридична доктрина, своєю чергою, лише збагатиться від 

нових теоретичних знань та методологічних підходів до вирішення сучасних 

проблем кримінальної відповідальності. Не можна не згадати і про представників 

юридичної освіти, які з урахуванням порівняльно-правового методу зможуть 

навчити майбутніх українських правників мислити критично і всебічно, істотно 

розширити їхній професійний кругозір. 

Зазвичай під час здійснення сучасних порівняльних кримінально-правових 

досліджень увага авторів здебільшого приділяється ретельному вивченню та 

порівнянню положень іноземного та національного кримінального законодавства. 

Ідеться насамперед про кримінальні кодекси. До слова, передбачені відповідними 

кодексами кримінально-правові заборони щодо ухилення від сплати податків в 

Україні та США вже ставали предметом уваги дисертанта [106]. Були висвітлені, 

поміж іншого, спільні та відмінні ознаки цих заборон, особливості їхнього 

законодавчого закріплення, а також нюанси практичного застосування. 

Останнім часом спостерігається помітне зростання наукового інтересу до 

порівняння європейської (переважно німецької) та американської кримінально-

правових систем. Зокрема, в рецензії на роботу професора школи права 

університету Торонто М. Даббера «Вступ до американського кримінального права» 

німецький дослідник Л. Ейдам пише про цілком виправданий і безперечно вдалий 

підхід Даббера до порівняння положень загальних частин Кримінального кодексу 

Німеччини та Модельного кримінального кодексу США [302, c. 237–239]. 

Очевидно, що наука кримінального права збагачується новими знаннями і 
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практичними рекомендаціями за рахунок цієї та схожих за методологією 

компаративістських праць. 

Важливо пам’ятати, що кримінально-правова компаративістика – це не лише 

комплекс теоретичних розробок, цей науковий напрям має цілком практичні 

завдання, спрямовані на критичне вивчення та запозичення окремих елементів 

зарубіжного права для вдосконалення свого національного. Можна навести два 

доречні приклади. Так, розроблені в США та вдосконалені тривалою судовою 

практикою цієї країни правила про заборону торгівлі цінними паперами на 

підставі інсайдерської інформації пізніше були запозичені в модифікованому 

варіанті країнами Євросоюзу для вдосконалення контролю за власними 

фондовими ринками (до речі, дещо пізніше, і Україною – у межах ст. 232-1 КК) 

[367]. А концепція торговельних зв’язків між державами-членами ЄС, покладена в 

основу ст. 85 Договору про Європейський Союз 1992 року, стала своєрідною 

адаптацією відомого правила про регулювання комерції (англ. – commerce clause) 

Конституції США [377, c. 354]. 

Cфера реалізації компаративістських досліджень у галузі кримінального права 

є традиційно широкою. Зокрема, з урахуванням тенденцій до поступового 

зближення правових систем та, відповідно, кримінально-правових галузей, 

актуальним видається порівняння не лише основних загальнокримінальних 

концепцій (інститутів) (вчення про злочин і покарання, джерела кримінального 

права, співучасть, особливості звільнення від кримінального переслідування, 

тлумачення кримінального закону тощо), а й безпосередньо конкретних злочинів 

чи груп злочинів зі схожою сферою кримінально-правової охорони.  

Як приклад, доречно звернути увагу на специфіку кримінально-правової 

охорони економічних відносин у США та Україні. В умовах стрімкого розвитку 

міжнародного бізнесу, фінансової взаємодії українського уряду з американським, а 

також з міжнародними фінансовими інституціями, пошуку шляхів поліпшення 

інвестиційного клімату в нашій державі з’являється очікуваний прагматичний 

запит на створення ефективної моделі кримінально-правового захисту ринкових 

відносин. Вивчення прогресивного досвіду США як держави з найпотужнішою в 
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світі економікою світу дозволить критично осмислити як позитивні напрацювання, 

так і окремі вади американської моделі кримінально-правової охорони 

національної економіки, допоможе окреслити умовні орієнтири для подальшого 

розвитку законодавчого та практичного забезпечення протидії господарським 

злочинам в Україні, сприятиме розробленню механізмів практичної реалізації 

«економічних» приписів КК. Окреслені завдання видаються теоретично 

виправданими і водночас такими, що зумовлені нагальними потребами практики. 

У більш загальному контексті варто підкреслити, що метою наукових 

досліджень у галузі порівняльного права взагалі та порівняльного кримінального 

права зокрема повинно бути встановлення шляхів і методів удосконалення 

національного права, його окремих галузей, інститутів і навіть окремих норм. 

Таким чином, теоретичні розробки набувають практичних форм – вони 

допомагають удосконалювати, розвивати власне право. 

Акцентуючи увагу на «економічному» блоці положень кримінально-правової 

компаративістики, особливу увагу варто приділити вивченню глобалізаційних 

трендів у сучасному світі і, відповідно, у міждержавних економічних відносинах. 

Сьогодні ми стаємо свідками притаманних сучасному глобалізованому світу 

процесів інформатизації, комунікації, стирання мовних бар’єрів, міграції робочої 

сили та капіталів, спільного освоєння космічного простору, реалізації міжнародних 

наукових проєктів практично у всіх сферах, транснаціоналізації бізнесу тощо. Ці 

процеси, з усією очевидністю набираючи дедалі більших обертів, не можуть не 

впливати, принаймні опосередковано, на право взагалі та кримінальне зокрема. У 

сучасних суспільствах фіксується поява нових видів економічних злочинів, 

зростання економічної злочинності загалом та її адаптація до різноманітних 

соціально-економічних змін (глобалізація, виникнення нових форм комунікації 

тощо) зокрема [83, c. 370].  

Економічна глобалізація означає процес структурних змін і поетапного 

формування органічно цілісного світового господарства як необхідного елемента 

становлення та розвитку цілісності світового суспільства. В. Савчук і Ю. Зайцев 

справедливо додають, що створення національної ринкової економіки означає, 
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поміж іншого, перетворення її на складову частину світового ринкового 

господарства, а отже породжує залежність від сучасних тенденцій його розвитку, 

залежність від інституцій, механізмів і інструментів, якими оперує світовий ринок. 

На цьому фоні нагальною потребою стають визначення основних форм співпраці 

нашої держави з міжнародними фінансово-кредитними та торговельними 

організаціями, регіональними об’єднаннями країн, участь у спільних з іншими 

країнами економічних проєктах і програмах тощо [187, c. 428]. 

Правова глобалізація – це створення системи норм та міждержавної, 

міжнародної правової системи, які організовують, забезпечують, узгоджують 

глобальну взаємодію в різних сферах суспільства шляхом взаємодії міжнародного 

й національного права, із залученням норм корпоративного права, 

транснаціональних суб’єктів світової економіки, наднаціональних економічних і 

фінансових норм і правил діяльності держав, міждержавних союзів, 

загальновизнаних правових стандартів і цінностей [20, c. 464]. Як убачається з 

запропонованої дефініції, однією зі складових умовного «фундаменту» цього 

явища є саме економічні відносини в міждержавному вимірі.  

Оригінальну авторську позицію щодо визначення «точок зіткнення» між 

вітчизняним кримінальним правом і процесами глобалізації обстоює О. Житний. 

Він переконує в тому, що зміни в «кримінальній картині світу», викликані саме 

глобалізацією, потребують вивчення в межах кримінально-правової доктрини, а 

також повинні враховуватись у правотворчій діяльності, зокрема під час вирішення 

питань криміналізації і декриміналізації, пеналізації, удосконалення засобів 

кримінально-правового впливу та під час вирішення інших проблем науки 

кримінального права [84, c. 102]. Звертаючи увагу на процеси глобалізації у світі, 

які сприяють поступовому підвищенню рівня універсалізації національних 

законодавств різних держав, О. Дудоров та Т. Тертиченко справедливо вказують на 

поступове приєднання українського законодавства до розвитку таких тенденцій, 

зокрема, в межах традиційної галузі кримінального законодавства [74, c. 89–94, 

90]. Частково питання взаємодії норм кримінального права та процесів економічної 

глобалізації досліджував і дисертант [330].  
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Як справедливо зазначає англійський фахівець Д. Нелкен, системні, іманентні 

прояви злочинності дедалі все більше підпадають під вплив глобалізації. Ефект 

глобалізації отримує свій прояв насамперед у тому, що поняття «у них» і «у нас» 

щодо злочинності поступово стають більш схожими, взаємопов’язаними 

[350, c. 44]. Цю позицію розвиває В. Хилюта, коли описує конкретну і водночас 

досить типову ситуацію еволюції економічної злочинності в епоху глобалізації: 

глобалізація світової економіки і дедалі зростаюча ефективність ринків капіталу 

дозволяють фізичним і юридичним особам переміщувати величезні суми грошей як 

на внутрішніх фінансових ринках, так і з однієї країни в іншу [249, c. 137]. Як 

можна побачити, економіка і злочинність можуть утворювати надзвичайно міцний, 

небезпечний для суспільства зв’язок в умовах глобалізації. 

За підсумками викладеного можна констатувати, що пріоритетним напрямом 

будь-якого компаративістського юридичного проєкту повинно бути порівняння з 

метою вдосконалення національного права, його окремих галузей, інститутів, 

окремих норм. У такий спосіб теоретичні наукові пошуки отримують практичне 

втілення, набувають функціональних рис і сприяють розвитку власного права.  

Визначено також вплив проявів економічної і правової глобалізації на розвиток 

порівняльно-правових досліджень у галузі кримінального права. Такий зв’язок між 

науковою дисципліною та явищем універсального характеру зумовлений 

прагматичними міркуваннями: у світі відбуваються важливі зміни в економічних, 

соціальних, політичних, культурних та інших взаємовідносинах між державами, що 

спонукає визначати нові форми кримінально-правового реагування на ці процеси; 

міжнародні зв’язки, які дедалі зміцнюються, потребують належного рівня 

обізнаності з закордонним правом та визначення його співвідношення з 

національним правом. Водночас поступове стирання економічних кордонів між 

країнами, створення міждержавних зон вільної торгівлі та вільної конкуренції 

зумовлює виникнення нових загроз кримінального характеру та актуалізує вивчення 

релевантних положень кримінального права певної держави. Установлено, яким 

чином сучасні глобалізаційні тренди впливають на процеси зближення норм 

кримінального права окремих держав.  
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1.1.2. Компаративістські дослідження кримінально-правової охорони 

економічних відносин у роботах американських та українських учених 

Наступні рядки будуть присвячені узагальненому аналітичному огляду 

вітчизняних та іноземних (надрукованих у США та країнах ЄС) наукових праць, в 

яких питання протидії злочинам у сфері економіки досліджувались саме з позицій 

наукової компаративістики. 

Принагідно зауважу, що сьогодні кількість порівняльних кримінально-

правових досліджень неухильно збільшується: вітчизняні науковці усвідомлюють 

важливість таких наукових розвідок на фоні активізації процесів інтеграції України 

в європейський та загалом у світовий економічний, політичний, культурний 

простори. Показовою є кількість дисертацій і монографій, присвячених спробам 

розв’язання конкретних проблем кримінального права України, зокрема зі 

зверненням до порівняльно-правового методу. 

Переходячи до огляду «економічного» спектру питань, які продовжують 

поставати перед вітчизняною кримінально-правовою компаративістикою, варто 

зазначити, що порівняння норм про економічні злочини за кримінальними 

законодавствами України та США здійснив А. Савченко в монографії 

«Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство 

Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження». 

Водночас з огляду на більш широкий спектр питань, які висвітлюються в його 

дослідженні, система та окремі групи злочинів у сфері економіки були розкриті в 

загальних рисах. Підтримую позицію українського вченого в тому, що в 

порівняльному контексті фактично для всіх злочинів у сфері господарської 

діяльності, які передбачені КК, можна знайти відповідні аналоги в кримінальному 

законодавстві США, хоча систематизований підхід до кодифікації економічних 

посягань в американському законодавстві відсутній. Саме через це федеральні 

посягання на економічну сферу буквально «розкидані» поміж численних глав 

федерального КК [209, c. 381].  

Натомість певні сумніви викликає позиція автора про те, що американські 

фахівці до кола економічних злочинів відносять окремо білокомірцеві злочини та 
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інші види ненасильницьких посягань економічного спрямування: митні та 

податкові злочини, відмивання грошей, шахрайське банкрутство, підроблення 

грошових знаків тощо. Справа в тому, що унікальність і водночас специфіка 

виробленого американською соціологічною (а згодом і юридичною) наукою 

терміна «білокомірцевий злочин» полягає в його універсальності. Він не має чітко 

окреслених формальних меж, дозволяючи охоплювати будь-які, у т.ч. нові, прояви 

економічної злочинності. Отже, розмежовувати білокомірцеві злочини та окремі 

види економічних злочинів недоцільно, адже використовувані в США терміни 

«білокомірцеві злочини» та «економічні злочини» за відсутності єдиних 

законодавчих дефініцій є по суті синонімічними.  

А. Савченко аналізує такі види економічних посягань за федеральним 

кримінальним законодавством, як: фальшивомонетництво, шахрайське 

використання кредитних карток, злочини в митній сфері, легалізація злочинних 

доходів, податкові злочини, злочини, пов’язані з банкрутством, незаконна торгівля 

алкогольними напоями, незаконне зайняття гральним бізнесом тощо. Загалом 

представлений автором огляд основних компонентів комплексної системи 

кримінально-правової охорони економічних відносин у США є вдалим, він містить 

вдало інтегровані елементи юридичної компаративістики. Для прикладу звернусь до 

аналізу фальшування грошей за кримінальним законодавством США: А. Савченко 

справедливо зауважує, що, на відміну від вітчизняного КК, федеральний КК США 

ретельно регулює положення понятійного апарату щодо фальшивомонетництва, 

предмета цього злочину, змісту і форм злочинних дій. Американський законодавець 

також акцентує увагу саме на шахрайському способі фальшивомонетництва 

[209, c. 382].Водночас вимушений лише частково погодитись з тезою про те, що 

кримінальне законодавство України та США містить відповідні групи посягань у 

сфері економічної діяльності, які загалом співпадають за змістом. Справді, в 

американському варіанті практично кожний економічний злочин має декілька 

законодавчих форм (проявів), наслідком чого стає нормативне існування різних 

видів фальшивомонетництва, контрабанди, ухилення від сплати податків тощо 

[209, c. 390]. Навіть більше: в американській законодавчій (а згодом і 
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правозастосовній) практиці непоодинокими стають випадки, коли відповідна сфера 

кримінально-правової охорони економіки представлена однією основною 

забороною, умовним нормативним ядром, яка далі конкретизується через норми-

сателіти більш вузького спрямування. Такий підхід нагадує традиційне у 

вітчизняній кримінально-правовій доктрині співвідношення загальної і спеціальної 

норми, але при цьому не є ідентичним.  

Натомість про принциповий збіг законодавчих моделей кримінально-правової 

охорони економіки йтись не повинно. Адже нерідко підстави та форми 

запровадження кримінальної відповідальності за економічні правопорушення 

об’єктивно відрізняються. Як буде показано далі, запровадження нових форм 

кримінальної відповідальності зумовлене відмінними суспільно-економічними 

обставинами: економічними катаклізмами різної детермінації, різною еволюцією 

економічних відносин, урешті-решт різними «запитами» на правове регулювання 

від суспільства та легального сектору бізнесу. Хоча і схожих рис у цій сфері 

кримінально-правового регулювання вистачає: для прикладу достатньо 

проаналізувати зміст норми про ухилення від сплати податків чи порушення 

правил обігу цінних паперів і функціонування фондового ринку в обох державах.  

За результатами порівняльно-правового аналізу злочинів у сфері 

господарської діяльності (економічних злочинів) за кримінальними 

законодавствами України та США А. Савченко пише про те, що окремі положення 

федерального кримінального законодавства США можуть стати в нагоді під час 

реформування та удосконалення національних кримінально-правових норм про 

відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності [209, c. 392–393]. 

Приєднуючись до цього спостереження, варто додати, що окремі прояви такого 

обґрунтованого запозичення вже мають місце, хоча поки що не системно, а на рівні 

ознак окремих кримінально-правових заборон економічного спрямування, 

наприклад у сфері кримінально-правової охорони відносин фондового ринку.  

З результатами здійсненого А. Савченком дослідження певним чином 

перегукуються наукові позиції, висловлені Є. Полянським у докторській дисертації 

на тему «Кримінально-правова доктрина США: генезис, обґрунтування, 



64 

 

перспективи». Хоча автор у цій роботі питання кримінально-правової охорони 

американської економіки безпосередньо не порушує (що є виправданим), чимало 

досліджених ним теоретичних положень, окремих норм та інститутів федерального 

кримінального права стосуються функціонування комплексної моделі регулювання 

економічних відносин засобами кримінального права. Ідеться, зокрема, про такі 

положення закону, доктрини і практики: утилітарний та ретрибутивістський 

підходи до визначення підстав кримінальної відповідальності в США; вплив 

соціологічної юриспруденції та правового реалізму на формування та розвиток 

кримінально-правової доктрини; питання застосування покарань; сувора 

відповідальність і відповідальність юридичних осіб; перспективи застосування 

окремих здобутків американської кримінально-правової доктрини у вітчизняному 

праві [194, c. 362–363].  

Деякі з висловлених українським юристом ідей та узагальнень сприймаються 

як дискусійні чи потребують додаткового наукового обґрунтування, на що 

звертатиметься увага далі у відповідних підрозділах дисертації. Водночас, якщо 

взяти за аксіому тезу про те, що інститут кримінальної відповідальності за 

економічні злочини є органічно інтегрованим компонентом будь-якої сучасної 

кримінально-правової системи, то цінність реалізованого Є. Полянським 

дослідження американської кримінально-правової доктрини для розроблення більш 

вузької проблематики відповідальності за економічні злочини сумнівів не 

викликає. 

Переходячи до концептуального огляду інших праць, які містять елементи 

порівняння національних систем кримінально-правової охорони економічних 

відносин, зверну увагу на регулярне звернення до сучасного американського 

арсеналу протидії економічним посяганням в роботах вітчизняних криміналістів. У 

цьому контексті варто згадати відому фаховій аудиторії монографію О. Дудорова 

«Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика» 

(2003 рік). У ній під час доктринального аналізу окремих груп господарських 

посягань, норми про які зосереджені в розділі VII Особливої частини КК, автор 

активно звертається до норм іноземного кримінального законодавства, зокрема 
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американського. Наприклад, у межах загальної характеристики злочинів проти 

добросовісної конкуренції й антимонополістичної діяльності автор пише, що в 

США на федеральному рівні кримінальна відповідальність за порушення 

пов’язаних з ціноутворенням вимог антимонопольного законодавства була 

запроваджена ще на підставі законів Шермана 1890 року, Клейтона та про 

Федеральну торговельну комісію 1914 років. О. Дудоров додає, що відповідними 

злочинами в США визнані, зокрема, договір чи об’єднання в будь-якій формі або 

таємна змова з метою обмеження свободи торгівлі між декількома штатами або з 

іншими країнами, монополізація чи спроба монополізації будь-якою особою чи 

об’єднанням, а також змова з іншою особою про монополізацію в будь-якій сфері 

торгівлі чи комерції [54, c. 729–730]. Так само, прагнучи ознайомитись з 

прогресивними напрацюваннями не лише вітчизняної, а й зарубіжних кримінально-

правових наук, український учений звертався до деяких, певною мірою унікальних, 

аспектів американської моделі кримінально-правової охорони системи 

оподаткування вже на сторінках іншої монографії «Ухилення від сплати податків: 

кримінально-правові аспекти» (2006 рік) [63]. Отже, на прикладі праць О. Дудорова 

та деяких інших авторів, виникають підстави для висновку про те, що будь-яке 

вітчизняне кримінально-правове дослідження, і не лише присвячене проблематиці 

економічних злочинів або виключно компаративістське за своєю методологією, 

збагачується шляхом доречного включення в його текст елементів порівняння.  

Розгорнутий порівняльно-правовий аналіз моделей кримінальної 

відповідальності за економічні злочини в різних державах дозволив В. Хилюті в 

межах монографічного дослідження, присвяченого характеристиці норм про 

злочини проти порядку здійснення економічної діяльності, ідентифікувати дві 

типові моделі організації кримінально-правового регулювання суспільних 

відносин у сфері економіки.  

Перша (умовна) модель властива країнам з розвиненою ринковою 

економікою, причому незалежно від їхньої належності до тієї чи іншої правової 

системи (романо-германської або англо-американської). Ця модель передбачає 

високий ступінь конкретизації (деталізації) положень як у частині кримінально-



66 

 

правового регулювання економічних відносин узагалі, так і щодо конструювання 

окремих кримінально-правових норм зокрема. Тут здебільшого спеціальні правові 

норми, що встановлюють злочинність і караність діянь у сфері економіки, 

інтегровані в законодавчі акти, які безпосередньо регламентують певні сфери 

підприємницької або іншої економічної діяльності (комерційні, торговельні, 

акціонерні, податкові, митні, антимонопольні тощо).  

Друга модель передбачає порівняно невеликий ступінь деталізації 

кримінально-правового регулювання економічних відносин, а також мінімальну 

конкретизацію ознак складів окремих злочинів. За цієї моделі в кримінальний закон 

включаються норми, які містять бланкетні, абстрактні ознаки, через що кожна така 

норма передбачає велику кількість суспільно небезпечних діянь. Ця модель є 

властивою країнам постсоціалістичного простору, в яких вплив традицій 

радянської школи кримінального права залишається високим. Наведені міркування 

частково пояснюють наявні відмінності в побудові системи кримінально-правових 

норм у країнах Східної Європи та зарубіжному кримінальному праві [249, c. 44]. 

Окрім безперечно вагомих компаративістських проєктів, реалізованих 

вітчизняними дослідниками на рівні монографій і докторських дисертацій, 

привертає увагу також поширена практика звернення до порівняльно-правового 

методу в межах окремих підрозділів кандидатських дисертацій, причому 

присвячених порівнянню окремих положень як Загальної, так і Особливої частини 

кримінального права. Повною мірою наявність такого компаративістського 

компонента в дисертаціях притаманна і дослідженням проблем кримінальної 

відповідальності за окремі економічні злочини.  

Як приклад розгляну кандидатську дисертацію О. Кашкарова «Кримінально-

правова характеристика злочинів у сфері випуску та обігу цінних паперів». 

Підрозділ 1.3 своєї роботи автор присвятив порівняльно-правовому аналізу 

зарубіжного кримінального законодавства, яке забезпечує охорону випуску та обігу 

цінних паперів. У межах цього підрозділу дослідник звернувся до чинного 

законодавства тих держав, в яких фондовий ринок розвивається протягом 

тривалого часу, має свої сталі принципи, понятійний апарат і вироблену практику 
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захисту інвесторів та емітентів від протиправних зловживань. Зокрема, спираючись 

переважно на відповідні заборони зарубіжних кримінальних кодексів, О. Кашкаров 

пропонує узагальнену характеристику режимів кримінально-правової охорони 

випуску та обігу цінних паперів у таких країнах, як Болгарія, Голландія, КНР, 

Швеція, Швейцарія, Польща, Японія та деякі республіки пострадянського простору 

[119, c. 47–69]. Водночас ознайомлення з текстом «компаративістського» 

підрозділу цієї дисертації викликає принаймні два зауваження. По-перше, критично 

сприймається відсутність висвітлення відповідного американського досвіду 

протидії зловживанням з цінними паперами, тим більше на фоні активного 

звернення дисертантом до деяких зарубіжних концепцій криміналізації проявів 

небезпечної поведінки на фондовому ринку, які були започатковані саме в США 

(на кшталт торгівлі цінними паперами з використанням інсайдерської інформації). 

По-друге, у написаному О. Кашкаровим тексті бракує, як видається, аналітичних 

паралелей між українськими та зарубіжними заборонами на зловживання у сфері 

обігу та випуску цінних паперів (тим більше, що нормативний «простір» для їх 

проведення тут явно простежується з огляду на наявність чималої кількості 

змістово схожих ознак у спеціальних приписах кримінальних законів України та 

зарубіжних країн). Урешті-решт, економічне підґрунтя, а отже і протиправна 

спрямованість злочинів у сфері обігу цінних паперів, загалом є принципово 

схожими незалежно від конкретної держави, в якій ці посягання вчиняються.  

Далі стисло про компаративістські дослідження в галузі «економічного» 

кримінального права, здійснені американськими дослідниками. Так, у статті, 

присвяченій сучасному періоду глобалізації та федеральному переслідуванню 

білокомірцевих злочинів у США, професорка Е. Подгор влучно звертає увагу на 

той факт, що останнім часом федеральні прокурори та суди частіше мають справу з 

економічними посяганнями транснаціонального характеру. Ідеться насамперед про 

випадки безпосереднього визнання іноземної юрисдикції місцем вчинення злочину 

проти економічних інтересів США (наприклад, положення Акта про корупційні 

практики за кордоном), включення «екстериторіального» положення до тексту 

федерального нормативного акта або про випадки поширювального тлумачення 
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окремих заборон шляхом визнання їхньої юридичної сили та щодо випадків 

порушення американського законодавства за кордоном. Автор статті резюмує, що 

наразі почастішали випадки, коли через агресивну правозастосовну політику 

американських прокурорів кримінальна відповідальність у США може наставати 

навіть за умови вчинення протиправного діяння за кордоном, і навіть не завжди 

проти економічних інтересів США [359, c. 325–367]. 

Прикладом вдалого компаративістського дослідження в галузі економічного 

блоку кримінального права може бути наукова стаття М. Даббера «Порівняльна 

історія та теорія корпоративної кримінальної відповідальності», в якій він пропонує 

детальний і багато в чому унікальний історико-правовий аналіз положень про 

відповідальність юридичних осіб в Англії, США та Німеччині [298, c. 203–240]. 

Цікаве дослідження підстав та механізмів застосування заходів адміністративної, 

кримінальної та цивільної відповідальності до юридичних осіб у Німеччині та 

США було запропоноване американським науковцем Е. Діскантом на сторінках 

престижного періодичного видання – Єльського правничого часопису. Автор не 

лише подав ретельний аналіз обох моделей юридичної відповідальності 

корпорацій, а й занурився в історичні витоки та перспективи подальшого розвитку 

інституту корпоративної кримінальної відповідальності в цих державах [293, c. 

126–176]. Ознайомлення з юридичною літературою свідчить про те, що інші автори 

також активно досліджують проблеми кримінальної відповідальності юридичних 

осіб у порівняльному аспекті [220; 289, c. 545–566]. А тому далі буде 

запропоноване активне звернення до результатів цих та інших прогресивних 

досліджень західних фахівців у галузі кримінальної компаративістики. 

Варто визнати, що незважаючи на вдало використаний «елемент» юридичної 

компаративістики» в деяких роботах американських вчених, присвячених 

проблемам кримінальної відповідальності за економічні злочини, автори помітно 

рідше звертаються до порівняльного методу в своїх дослідженнях, зосереджуючи 

увагу здебільшого на проблемах національного кримінального права. На цьому фоні 

компаративістські розвідки українських і загалом європейських фахівців у галузі 

кримінального права є об’єктивно більш активними. 
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Під час критичного порівняння існуючих моделей регулювання економічних 

відносин між країнами-членами ЄС та окремими штатами в США Дж. Райтц 

написав, що перед будь-яким дослідником-компаративістом постає логічне 

питання: чиє право (а точніше – його конкретна частина) краще та які його 

положення варто запозичувати або, навпаки, ігнорувати [367, c. 1464]. Сьогодні 

вже написано чимало наукових праць європейських та американських авторів, 

присвячених порівнянню різних галузей права, у цих двох  умовно 

мегаюрисдикціях. Зі свого боку висловлю припущення про те, що в майбутньому, 

коли Україна нарешті приєднається до ЄС, належним чином гармонізувавши своє 

національне законодавство з європейським, право нашої держави і, зокрема, його 

кримінально-правова галузь, становитиме науковий інтерес для порівняння з 

американським уже з позицій єдиного правового простору ЄС, який відтоді 

поширюватиметься також на Україну. Інакше кажучи, схема компаративістських 

досліджень має достатні шанси змінитись із напряму «Україна – США» на напрям 

«Україна (ЄС) – США». 

Узагальнюючи викладене вище, варто констатувати поступове збільшення у 

вітчизняній кримінально-правовій доктрині кількості порівняльних досліджень, 

присвячених проблемам відповідальності за економічні злочини. Водночас на фоні 

позитивної динаміки кількісних показників якісні параметри відповідних наукових 

проєктів насправді є нестабільними. На підставі ознайомлення з текстами наукових 

праць, під час написання яких автори використали елементи юридичної 

компаративістики, аргументовано висновок про те, що лише деякі українські 

криміналісти прагнуть докладно і всебічно, з використанням правильно обраної 

методологічної та лінгвістичної техніки, висвітлити досліджуване питання 

іноземного кримінального права, акцентуючи увагу на ключових правових 

положеннях, які є спільними або, навпаки, відмінними від вітчизняних. Чимало 

інших дослідників використовують метод порівняння в своїх працях з 

кримінального права, зокрема, у межах підрозділів дисертацій та у наукових 

статтях, досить фрагментарно, з позицій наукового формалізму, не пропонуючи при 
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цьому ретельний аналіз, спрямований на критичне зіставлення зарубіжного і 

вітчизняного правового матеріалу.  

Установлено, що порівняно з науковою активністю українських і загалом 

європейських фахівців у галузі кримінального права, американські криміналісти 

значно рідше звертаються до порівняльного методу в своїх дослідженнях, 

зосереджуючи увагу переважно на національному кримінальному праві. Частково 

це можна пояснити проявами внутрішнього бінарного порівняння, коли автори 

порівнюють схожі за змістом та сферою застосування положення федерального 

кримінального права і права окремих штатів. А частково така інертність є проявом 

наукового «снобізму», коли зарубіжне право видається досліднику нижчим за 

якістю, неактуальним і непрактичним, на відміну від норм власного права, які він 

вважає більш досконалими.  

 

1.2. Методологічний інструментарій порівняльно-правового дослідження 

кримінальної відповідальності за економічні злочини 

У межах цього підрозділу дисертації буде зосереджено увагу на низці 

ключових особливостей компаративістських досліджень у галузі кримінального 

права США та України передусім з позицій методології. Для цього варто почати з 

вихідних положень про місце і роль методології в порівняльному правознавстві, 

після чого буде здійснено перехід до сфери порівняння в галузі кримінального 

права за формулою «США – Україна»1. Окремо потрібно приділити увагу як суто 

юридичним моментам у такій компаративістиці, так і значущим для самобутнього 

національного права питанням відмінної історії, правової культури, менталітету, 

особливостям функціонування національних економік у порівнюваних державах, 

урешті-решт лінгвістичним прийомам під час реалізації таких міжюрисдикційних 

наукових проєктів.  

 

 
1 Варто зазначити, що серед найбільш часто згадуваних у спеціальній літературі видів наукових порівнянь 

згадуються так звані бінарні порівняння – дослідження двох феноменів, що дозволяє виявити загальне та особливе 

в їхньому розвитку [47, c. 268]. Характеристика американської та вітчизняної моделі кримінально-правової 

охорони економічних відносин є проявом саме такого, бінарного, порівняння. 
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1.2.1. Поняття, зміст та функції порівняльного методу в науці 

кримінального права 

З позицій методології порівняння – це пізнавальна операція, яка виявляє 

подібності або відмінності об’єктів. «Порівняти» означає зіставити одне з іншим з 

метою виявлення їхнього співвідношення. Головне значення порівняння полягає в 

отриманні нової інформації не лише про властивості порівнюваних явищ, а й про 

їхні прямі та опосередковані взаємозв’язки і, можливо, про загальну тенденцію 

їхнього функціонування та розвитку [47, c. 267]. 

Методологію не можна характеризувати як повністю відокремлену 

дисципліну, що існує ізольовано від інших наук. Навпаки, методологія «пронизує» 

як усю науку в її комплексному сукупному розумінні, так і кожну її окрему галузь. 

Отже, є достатні підстави розглядати методологію як пізнавальний стрижень будь-

якої сфери наукового пізнання. Таким чином, методологія права на основі 

загальнонаукової методології пропонує систему методів дослідження правових 

об’єктів (тобто вчення про ці методи), узагальнює теоретичні положення, які мають 

гносеологічне значення, а також включає в себе світоглядні орієнтири та 

особливості менталітету дослідника (про це докладніше йтиметься згодом). Наразі 

позитивно сприймаються позиції тих учених, які не вбачають принципових 

відмінностей між методологією права та загальною науковою методологією. Однак 

не варто забувати про те, що, утворюючи окремий різновид останньої, методологія 

права має власну специфіку, яка визначається особливостями об’єкта дослідження, 

функцією та метою пізнання. 

Американський професор Е. Еберле обстоює раціональну точку зору про те, 

що методологія компаративістського дослідження повинна охоплювати декілька 

важливих кроків: 1) отримання необхідних навичок компаративіста, які 

включають занурення в культуру країни, право якої вивчається, отримання 

необхідних лінгвістичних навичок, а також застосування нейтральних, 

об’єктивних та оціночних підходів; 2) використання компаративістського 

інструментарію дослідника до формального чи фактичного права іншої країни – 

тут повинна здійснюватися максимально точна оцінка як схожостей, так і 
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відмінностей правових норм у порівнюваних країнах; 3) застосування аналогічної 

методології до так званого «внутрішнього» права – комплексу засад, правил, 

принципів і традицій, які умовно розташовані під правом офіційним, однак 

здійснюють безпосередній вплив на нього; 4) формування на підставі отриманих 

результатів компаративістського дослідження висновків, які полягають у пошуку 

відповіді на питання про те, які корисні знання були здобуті про зарубіжну 

правову систему та яким чином ці нові висновки можуть вплинути на оцінку чи 

вдосконалення національної системи права країни дослідника [300, c. 57].  

В. Туманов пропонує два основні підходи до визначення підстав для 

реалізації компаративістських досліджень. Один із них, так зване законодавче 

порівняння (більш точно – «нормативне порівняння»), має місце у випадках, коли 

за основу беруться схожі правові норми, інститути, законодавчі акти. Другий 

підхід уособлює так зване проблемне порівняння, коли за основу береться певна 

соціальна проблема, і вже після цього визначається, за допомогою яких правових 

(і не лише) засобів вона вирішуватиметься. На думку прибічників проблемного 

підходу до порівняння, його переваги полягають у соціальній орієнтованості; 

воно дозволяє краще побачити зв’язки правової регламентації з економічними та 

іншими соціальними факторами [237, c. 577].  

З урахуванням розглянутого вище підходу до виокремлення двох типів 

порівняльно-правових досліджень залежно від виду порівнюваного нормативно-

емпіричного матеріалу цю дисертацію можна вважати науковим втіленням 

проблемного підходу до порівняння. Цю тезу варто пояснити двома аргументами.  

По-перше, метою запропонованого дослідження є максимально ретельне 

компаративістське вивчення, критичне осмислення і прагматичний пошук 

відповідей на проблеми протидії суспільно небезпечним посяганням на економічну 

сферу діяльності в Україні, а не суто механічне, описове порівняння чинних 

моделей кримінально-правової охорони економічних відносин в США та Україні 

на їхніх законодавчих, доктринальних чи судово-інтерпретаційних рівнях. Отже, ця 

робота уособлює не вузькоспеціалізований, у його суто нормативно-догматичному 

розумінні, проєкт, а комплексний науковий огляд наявних в «економічному» 
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кримінальному праві України та США проблем з висоти умовного «пташиного 

польоту» та через способи їхнього вирішення (можливості вирішення) у найбільш 

економічно розвиненій державі світу. Тут неважко припустити: якщо кримінально-

правова охорона американської економіки не була би дієвим інструментом 

державно-правового регулювання цієї панівної сфери суспільного життя, разом із 

загальновизнаною свободою підприємництва і відкритістю ринків, то перші позиції 

в основних фінансово-економічних показниках їй би не належали.  

По-друге, якщо врахувати певні фундаментальні розбіжності в підходах до 

правової регламентації інститутів кримінальної відповідальності за економічні 

злочини в США та Україні, передусім у частині визнання/невизнання обов’язкової 

юридичної сили судового прецеденту, ступеня зближення норм матеріального й 

процесуального права, особливостей кодифікації (систематизації) законодавчих 

приписів, властивих зв’язків між законом, доктриною та практикою, то суто 

догматичний підхід до аналізу і порівняння нормативно-правового матеріалу не 

видається доцільним, він програє проблемному підходу. Отже, є підстави вважати, 

що «підставляння» українських проблем кримінально-правової охорони 

економічних відносин під умовні параметри американського закону, теорії та 

практики сприятиме ідентифікації нових, імовірно нестандартних шляхів їх 

вирішення, сприятиме зміні «правил гри» в цій актуальній сфері правового 

регулювання на кращі світові стандарти.  

Елемент критичного порівняння простежується навіть на початковому етапі 

визначення правильної методології майбутнього кримінально-правового 

дослідження. Зокрема, якщо американські вчені-юристи, представники різних 

галузей правової науки, традиційно дивляться на будь-яке нове правове питання з 

позицій пошуку шляхів для його практичного розв’язання через правозастосовну 

практику та результати судового тлумачення в конкретних справах, то європейські 

і, зокрема, українські вчені-догматики пріоритетне значення надають 

доктринальним матеріалам, теоретичному осмисленню нової правової 

проблематики, опрацюванню норм закону (або законодавчих прогалин) переважно 

з науково-філософських позицій, керуючись засадами наукового теоретизування. 
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Тобто в підходах американських криміналістів простежується більша частка 

прагматизму, а в підходах європейських авторів, навпаки, більша частка 

теоретизування. 

Змістовий огляд специфіки застосування порівняльного методу в науці 

кримінального права пропонує В. Туляков. Учений характеризує порівняльно-

правовий метод у науці кримінального права як такий, що використовується для 

визначення змісту та суті кримінально-правових норм та інститутів, характеристик 

кримінальної політики держави чи міждержавних угруповань, законодавство яких 

досліджується, з метою виявлення загальних сутнісних рис і характеристик догми 

права та закономірностей її розвитку для подальшого визначення можливих 

напрямів удосконалення кримінально-правового законодавства і практики його 

застосування. Він додає, що методологія наукових досліджень у цій сфері 

побудована на констатації того, що соціальні конструкти кримінальної 

відповідальності та покарання, кримінального правопорушення тощо розуміються 

не стільки як мовні та культурологічні явища, скільки як елементи об’єктивної 

реальності, що виконують у суспільстві власні функції, пов’язані з забезпеченням 

безпеки особи, суспільства, держави, світового правопорядку [235, c. 30].  

Сьогодні є достатні підстави вважати метод порівняння не лише 

загальновизнаним у вітчизняній кримінально-правовій науці, а й реально 

застосовуваним у сфері досліджень питань кримінальної відповідальності за 

конкретні види злочинів чи їх груп. У контексті мого дослідження це варто 

сприймати як додатковий аргумент на користь здійснення наукового порівняння 

груп економічних злочинів за кримінальними законодавствами США та України з 

пошуком відповідей на складний комплекс питань, які супроводжують підстави 

та наслідки реалізації кримінальної відповідальності за порушення економічних 

заборон. 

Пропонуючи змістовий огляд методологічних інструментів під час здійснення 

компаративістських досліджень у галузі кримінального права та процесу, 

американський дослідник Дж. Меєр у науковій статті, присвяченій методологічним 

питанням реалізації порівняльних досліджень у галузі кримінальної юстиції, 
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звертає увагу на необхідність уніфікованої інтерпретації не лише окремих 

юридичних термінів, а й концепцій, офіційних і неофіційних правил та 

класифікацій, що утворюють змістові фундаменти того чи іншого поняття в 

конкретній країні. Види визначеної кримінальним законом протиправної поведінки 

також суттєво відрізняються в різних юрисдикціях, не кажучи вже про сприйняття 

окремих видів злочинів суспільствами різних країн. А тому дослідник-

компаративіст повинен обережно, разом із ретельною підготовчою роботою та 

скептичним опрацюванням іноземного статистичного матеріалу, підходити до 

визначення схожих ознак юридичних дефініцій у різних правових системах. Автор 

звертає увагу, поміж іншого, на необхідність забезпечити досліднику-

компаративісту доступ до «первинного» юридичного матеріалу іноземної країни на 

мові дослідника як запоруки досягнення більш точних і науково об’єктивних 

результатів дослідження [345, c. 300–301, 304].  

Підтримую позицію Дж. Меєра в тому, що успішне порівняльне дослідження, 

зокрема кримінально-правового спрямування, повинне враховувати не лише 

точний, а й зрозумілий для іноземної фахової аудиторії переклад нормативного та 

доктринального матеріалу; тут потрібно враховувати культурні особливості 

суспільства, його менталітет, історичні аспекти розвитку, урешті-решт систему 

суспільних цінностей та загальний світогляд його представників. Вибірково наведу 

декілька прикладів на цю тезу: розуміння та ставлення суспільства до сукупного 

поняття економічного злочину в Україні та США є різними рівно настільки, 

наскільки й уявлення про ринкові відносини і більш загально – про право 

власності; у США чесна сплата регулярних податкових платежів всіляко 

заохочується суспільством і державою, а в Україні ставлення до цього є в кращому 

разі нейтральним; у США громадянське суспільство активно стежить за 

резонансними кримінальними справами про економічні злочини, вимагаючи 

реально суворих покарань для білокомірцевих злочинців, тоді як у нашій державі 

суспільство дещо пасивно реагує на такі процеси, що часто завершуються 

«умовними» вироками. Як бачимо, рівень правосвідомості, рівень суспільної 

активності та рівень взаємодії між суспільством і державою (у нашому випадку – з 
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її судовою та правоохоронною складовими) в Україні та США є принципово 

різними. Компаративіст обов’язково повинен це враховувати, якщо прагне в 

дослідницькому проєкті по-справжньому розкрити і контрастність, і схожість у 

праві та практиці його застосування в порівнюваних державах. 

Не можна нехтувати тією обставиною, що методологічний інструментарій 

потрібно застосовувати, так би мовити, в умовному режимі «дедуктивних 

окулярів», якщо йдеться про конкретне кримінально-правове дослідження. Так, 

цілком очевидно, що види методів наукового пізнання, а також інтенсивність 

їхнього використання дослідником суттєво змінюватимуться в процесі вивчення, 

скажімо, однієї норми КК, інституту кримінального права чи міжгалузевого 

правового питання (наприклад, бланкетного способу описання диспозицій окремих 

заборон). Так само методологія порівняльного кримінально-правового дослідження 

буде різною залежно від типів правових систем, що порівнюються. Якщо, скажімо, 

окремі положення кримінального права України зіставляються з кореспондуючими 

нормами інших держав континентальної Європи (наприклад, Франції чи ФРН), то в 

такому проєкті одним із панівних, звичайно, крім порівняльно-правового, буде 

напевне догматичний (формально-логічний) метод, що зумовлено специфікою його 

застосування для пізнання (вивчення) догми права та вирішення конкретних питань 

формування (нормотворення), систематизації, тлумачення й застосування права. 

Визначальне значення догми права та її складових для існування всієї правової 

сфери забезпечує догматичному методу провідну роль у наборі методологічного 

інструментарію. Натомість у разі порівняння юридичних норм континентального та 

загального права догматичний метод уже не матиме такого великого значення, 

оскільки в державах загального права наголос традиційно робиться не на 

доктринальному тлумаченні законодавчого припису, а на судово-прецедентній 

інтерпретації справ у кожній окремо взятій сфері кримінально-правового 

регулювання. 

У контексті визначення вектора успішного порівняльного кримінально-

правового дослідження імпонує висловлена в спеціальній літературі думка про те, 

що запорукою наукового дослідження є врахування таких взаємопов’язаних 
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компонентів: 1) визначення об’єкта дослідження; 2) проблемність стану об’єкта 

дослідження; 3) суворе додержання логічно послідовного шляху дослідження 

об’єкта в його проблемному стані; 4) обґрунтованість і доказовість результатів 

дослідження; 5) можливість безпосереднього або принаймні опосередкованого 

використання результатів дослідження на практиці [121, c. 93].  

С. Лихова справедливо вказує на притаманність порівняльно-правовому 

методу певної етапності в пізнанні правових явищ. Так, на першому етапі 

здійснюється дослідження іноземного права без спроби проведення порівняльно-

правових аналогій. На цьому описовому етапі, додає вчена, дослідник користується 

історико-правовим, системним, лінгвістичним прийомами. Безпосередньо 

порівняльно-правове дослідження починається з другого етапу, що тісно 

пов’язаний з результатами, отриманими на першому етапі. Варто підтримати 

С. Лихову в тому, що компаративістське дослідження не є простою констатацією 

фактів – воно повинно включати аналіз і конкретні висновки щодо можливої 

рецепції кримінально-правових норм у вітчизняну правову матерію з метою її 

вдосконалення. Загалом погоджуючись з ґрунтовною критикою С. Лихової на 

адресу кандидатських дисертацій з кримінального права, у назві чи змісті яких 

робиться посилання на використання порівняльно-правового методу, а фактично 

справжнього компаративістського аналізу в них очевидно бракує, водночас хочу 

подати аргументи проти скептичного сприйняття згаданою науковицею захищеної 

мною в 2010 році кандидатської дисертації «Кримінальна відповідальність за 

податкові злочини за федеральним законодавством США». С. Лихова ставить під 

сумнів актуальність дослідження, присвяченого вивченню законодавства лише 

однієї країни, а також скептично ставиться до сформульованого мною завдання 

виробити рекомендації щодо оптимізації відповідних положень вітчизняного 

кримінального законодавства. Зокрема, вона пише, що «не зрозуміло, як можна 

дати рекомендації, не аналізуючи українське законодавство і не спираючись на 

праці відомих учених-компаративістів», і далі робить передчасний, як на мене, 

висновок про те, що «дисертація є прикладом простого аналізу зарубіжного 
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законодавства, автор якої скоріше здійснив пізнання нового для нього матеріалу, 

аніж провів компаративне дослідження» [149, c. 251]. 

Мої аргументи на користь правильності обраного інструментарію 

дослідження зводяться до такого. По-перше, у дисертації було зазначено, що вона 

є дослідженням особливостей відповідальності за федеральні податкові злочини в 

США, що містить елементи порівняльного правознавства [107, c. 16]. Тобто з 

самого початку було зроблене застереження про те, що доречні паралелі між 

положеннями вітчизняного та американського кримінального права про 

відповідальність за податкові злочини пропонуватимуться в окремих випадках, 

що й було неодноразово зроблено далі в тексті роботи. Навіть більше: власне у 

назві дисертації посилання на порівняльно-правовий характер дослідження 

відсутнє (на відміну від дисертацій з кримінального права, в яких таке посилання 

по суті має номінальний характер, не підтверджуючи його відповідним змістовим 

наповненням тексту дослідження), що підкреслює зосередження автором уваги 

саме на дослідженні іноземного кримінально-правового досвіду, але, варто 

наголосити, з доречним зверненням до елементів юридичної компаративістики.  

По-друге, як уже було зазначено вище, відповідно до п. 2.1 Паспорта 

спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право, затвердженого постановою президії ВАК України від 21 травня 

2008 р. № 38–06/6, напрями досліджень у галузі науки кримінального права 

охоплюють не лише компаративістські дослідження у науці кримінального права, а 

й зарубіжні науки кримінального права. Про ці та інші міжнаціональні сфери 

кримінально-правових досліджень згадує, зокрема, М. Хавронюк [247, c. 307]. 

Отже, навіть дослідження іноземного кримінального права в чистому вигляді, без 

застосування порівняльного методу, має право на існування. Водночас, повторюсь, 

під час написання кандидатської дисертації порівняльний метод використовувався 

регулярно.  

По-третє, якщо керуватися такою лінією аргументації, то можна дійти 

висновку про те, що успішно захищені та відомі науковому загалу кандидатські і 

докторські дисертації, а також пов’язані з ними вдало написані та широко цитовані 
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монографії з актуальних питань сучасного кримінального права США (у випадку з 

дослідженням Г. Єсакова – США та Англії) можна визнати «проєктами-поразками» 

для науки кримінального права взагалі та кримінальної компаративістики зокрема. 

Також за такою логікою не повинні викликати науковий інтерес численні й 

безперечно цікаві, оригінальні праці з кримінального права зарубіжних країн, що 

регулярно публікуються починаючи ще з радянських часів. Водночас цього не 

відбувається, а здійснені дослідження позитивно сприймаються фаховою 

аудиторією, зокрема і С. Лиховою [149, c. 251]. Цікаво, що з ознайомлення з 

текстом докторської дисертації Г. Єсакова випливає висновок про те, що ця робота 

спрямована саме на заповнення існуючої прогалини в частині наукових знань про 

зарубіжне кримінальне право, виявляючи історію виникнення, відмінні риси та 

змістове наповнення однієї з провідних кримінально-правових сімей сучасного 

світу [80, c. 13]. При цьому власне компаративістський елемент, а саме – 

зіставлення положень російського та американського кримінального права, займає 

в ній умовно не більше десятої частини всього тексту. Тобто застосовувався такий 

самий авторській підхід, який використовувався на сторінках згаданої кандидатської 

дисертації.  

Не претендуючи на абсолютну правильність поданої аргументації, варто лише 

зазначити, що кримінально-правова наука, як і загалом її величність Наука, 

традиційно залишає достатньо місця для критики, дискусій, полеміки, аргументів і 

контраргументів. Очевидно не потрібно радикалізувати постановку й пошук 

відповідей на неоднозначні запитання на кшталт «хто має істину в науці?».  

Якщо розглядати порівняльне кримінальне право з позиції виявлення дієвих 

інструментів імплементації прогресивних зарубіжних норм у вітчизняне 

кримінальне право, то одного позитивного права, вивчення правосвідомості 

громадян «держави-донора» та правової культури напевне буде замало. Сюди 

варто додати менталітет, духовні надбання, загальноморальні та загальноправові 

цінності народу конкретної держави. Навряд чи викличе істотне заперечення той 

факт, що вони чинять неабиякий вплив на розвиток національного права взагалі та 

окремих його галузей зокрема.  
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Схожу точку зору раніше висловив американський філософ Ф. Нортроп. Він 

писав, що запровадження іноземних правових та політичних норм у власне 

національне право може претендувати на успіх лише в тому разі, якщо таке 

запровадження поєднуватиметься, хоча б частково, з використанням норм власного 

права, з урахуванням національних традицій та культурних особливостей. Учений 

застерігав про те, що автоматичне копіювання політико-правових систем західних 

країн у державах, які відстають у темпах розвитку, без урахування усталених 

правових традицій та філософії місцевих народів, наприклад Азії та Ближнього 

Сходу, неминуче призведе до негативних результатів у великих масштабах. 

Водночас процес «змішування» норм власного «живого» права, як його позначив 

Ф. Нортроп, з імпортованим правом розвинених країн, є безперечно складним і 

вимагає наукової обережності, оскільки критичним питанням залишатиметься те, 

яким чином і в якому обсязі потрібно гармонізувати норми різних правових систем 

[353, c. 657–658]. 

В унісон тезі американського дослідника Є. Стрельцов застерігає про 

небезпеку «механічного копіювання» кримінально-правових заборон інших 

держав. Така ситуація, на думку вченого, простежується у випадках, коли до 

вітчизняного законодавства включаються не основні положення, суть, принципи та 

головні ознаки тієї чи іншої кримінально-правової заборони, що визначає змістову 

характеристику відповідної протиправної поведінки, а «механічно» і в повному 

обсязі, без необхідних змін і корегувань, відтворюється текст іноземної 

кримінально-правової норми [227, c. 18.]. 

Американський юрист В. Палмер уважає, що науковцям значно легше 

критично аналізувати чуже право, оскільки в них немає того набору стереотипів, 

культурних і лінгвістичних звичок, особливого менталітету та навіть певної 

заангажованості, що є невід’ємними ознаками місцевих дослідників. В одній із 

своїх праць він висловив цікаву думку про те, що йому як американцю значно 

легше вивчати право європейське, оскільки він його аналізує «з чистого аркуша», 

без «багажу» національних стереотипів, які неодмінно супроводжують 

європейського дослідника [356, c. 1093]. І, навпаки, можна припустити, що 
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європейцям так само багато в чому легше вивчати положення американського 

права. 

Декілька міркувань про практичні труднощі порівняльних кримінально-

правових досліджень, пов’язаних з перекладом окремих юридичних термінів, 

специфічних понять та юридичних концепцій, що використовуються в нормах 

федерального законодавства США, у доктринальних джерелах та матеріалах 

судової практики. Особливо складною реалізація цього завдання вбачається на 

фоні частої відсутності аналогічних за змістом правових понять у вітчизняній 

правовій системі, а також через звернення до американської кримінально-правової 

термінології з економічною специфікою вперше. Водночас очевидно, що 

вирішення питань точного перекладу та коректної інтерпретації юридичних понять, 

а також критичного осмислення і порівняння положень зарубіжного законодавства, 

доктрини та правозастосовної практики з вітчизняними стає запорукою вдалого 

компаративістського дослідження. Як влучно підкреслювали ще давньоримські 

юристи, sensus verborum est anima legis (лат. «значення слів – душа закону»). 

До речі, звертає на себе увагу традиційна поширеність латинської термінології 

в американському праві, а також існування певних зв’язків між сучасним 

американським та давнім римським правом. США «успадкували» латинську 

юридичну термінологію поряд із значною кількістю норм римського права через 

право середньовічної Англії. Сьогодні латинські терміни активно 

використовуються в американському кримінально-правовому лексиконі. 

Очевидним, навіть аксіоматичним для правників будь-якої країни є те, що 

механічний переклад іноземного нормативного акта з метою його використання в 

тексті власного, національного правового документа є не лише невибачною 

помилкою нормотворчого характеру, а й взагалі підходом, який руйнує уявлення 

про логіку і здоровий глузд. Не менш небезпечною, особливо в контексті 

правозастосування, є відсутність офіційного перекладу нормативних документів, 

які використовуються учасниками економічних правовідносин.  

До слова у спільній заяві професійних асоціацій учасників фондового ринку та 

товарних бірж до Президента України та Секретаря Ради національної безпеки і 
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оборони України, датованій 19 серпня 2019 р., в якій було висловлене прохання 

відреагувати на стрімке погіршення стану фондового ринку України, викликаного 

неякісним рівнем регулювання ринку керівництвом НКЦПФР, зверталась увага, 

поміж інших негативних чинників, на відсутність офіційного перекладу 

європейських директив та регламентів з питань функціонування фондового ринку. 

Заявники зауважили, що різниця правових систем та відсутність єдиного глосарію 

дають НКЦПФР можливість вільно тлумачити та вибірково імплементувати норми 

законодавства ЄС, що не дає народним депутатам та учасникам ринку повної та 

об’єктивної інформації про реальний стан справ щодо імплементації європейського 

законодавства та про перелік необхідних змін. Аналогічно, за відсутності 

перекладу положень національного законодавства про фондовий ринок 

англійською мовою, відбувається маніпулювання фактами та їхнє перекручування 

у взаємодії з міжнародними експертами [241]. 

Американський учений-компаративіст В. Батлер слушно зауважує, що 

юридичний переклад є основою порівняльного права (або порівняльного 

правознавства); він є спробою якомога точніше передати або зрозуміти те, що 

вкладає певна правова система у свою термінологію. Тут, на відміну від 

більшості інших перекладів, бажаним є буквальний підхід – дотримуватися 

якомога ближче й буквально точної термінології, стилю, модуляції, пунктуації 

тощо оригінального юридичного тексту. Ідеться про щось більше, аніж слова, – 

це ідеї, конструкції, теорії тощо. Поганий юридичний переклад стає ризиком для 

правника-практика [177, c. 19].  

Окреслюючи типові помилки вітчизняних науковців під час вивчення 

федерального кримінального законодавства США, А. Савченко звертає увагу, 

поміж іншого, на відсутність професійного та повного перекладу федерального 

кримінального законодавства США з англійської на українську чи російську мови. 

Також відсутній переклад специфічних кримінально-правових понять і термінів 

американського законодавства. Погоджуюсь з ученим у тому, що федеральне 

кримінальне законодавство США містить певні поняття і терміни, правильно 

перекласти які складно або взагалі неможливо, адже вони невідомі вітчизняній 
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правовій системі [209, c. 588]. Очевидно, що тут у нагоді стають лінгвістичні 

навички правників, зокрема фахівців у галузі кримінального права. Саме набуттю 

такого важливого науково-дослідницького інструментарію присвячені спеціальні 

видання на кшталт навчального посібника «Англійська мова в царині 

кримінального права» за редакцією С. Яценка [267]. 

З урахуванням важливого впливу судової практики на розвиток федерального 

кримінального права США взагалі та вчення про економічні злочини зокрема, 

перспективного значення набуває можливість перекладу рішень федеральних судів, 

передусім ВС США, українською мовою. Таке ознайомлення з тлумаченням норм 

статутного і прецедентного кримінального права, умовно кажучи, з першоджерела, 

надасть представникам вітчизняної кримінально-правової доктрини унікальну 

можливість краще зрозуміти, проаналізувати, критично осмислити той 

інтерпретаційний інструментарій, ті унікальні підходи до раціонального 

тлумачення права і його застосування на користь інтересів усього суспільства, 

якими пишається американська судова влада. Побачити стандарти розуміння та 

застосування норм кримінального права в іншій цивілізованій державі – це 

неабиякий кошик знань та ідей, досвіду, емпіричного та аналітичного матеріалу 

[185, c. 196–300].  

Отже, застосування порівняльно-правового методу спонукає подивитись на 

норми національного права і пов’язані з їхньою реалізацією процеси по-новому, 

через призму іноземних досягнень і вад у вирішенні схожих питань. Отримана 

аналітична інформація не лише сприяє якісному висвітленню нормативних 

положень іноземної правової системи та способів їх функціонування, а й повинна 

бути зіставлена з положеннями вітчизняного права, дозволяючи розкрити різні 

точки зору, запропонувати більш глибоке розуміння внутрішнього правопорядку, 

правосвідомості, правової культури.  

У разі зіставлення окремих положень кримінального права України з 

відповідними нормами інших держав континентальної Європи одним із ключових, 

поряд з порівняльно-правовим, стає догматичний (формально-логічний) метод, що 

зумовлене специфікою його застосування для вивчення догми права та вирішення 
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конкретних питань формування, систематизації, тлумачення і застосування 

європейського права. Натомість у разі критичного зіставлення юридичних норм 

континентального та загального права значення догматичного методу суттєво 

зменшуватиметься через те, що у здійснюваних у державах загального права 

дослідженнях наголос робиться не на доктринальному тлумаченні законодавчого 

припису (приписів), а на вільній інтерпретації створених судовими рішеннями 

прецедентів в обраній дослідником сфері кримінально-правового регулювання. 

Варто констатувати наявність чималих практичних труднощів, що виникають 

під час здійснення порівняльних кримінально-правових досліджень, пов’язаних з 

перекладом юридичних термінів, специфічних понять та юридичних концепцій, 

які використовуються в американських нормативних і доктринальних джерелах та 

які не мають аналогічних за змістом правових понять в українській правовій 

системі або ж досліджуються вперше. Як один із способів подолання 

лінгвістичних складнощів запропоноване штучне і часткове розширення (у деяких 

випадках – ототожнення) змісту українських правових термінів і понять для 

охоплення ними відповідних положень кримінального та інших галузей 

американського федерального права. 

 

1.2.2. Особливості судового тлумачення як методологічний фактор у 

компаративістських дослідженнях з кримінального права  

Аналіз особливостей методологічного характеру під час здійснення 

порівняльних досліджень кримінального права США та України матиме, очевидно, 

незавершений вигляд без висвітлення специфіки судової інтерпретації 

кримінального закону і без розуміння деяких нюансів функціонування систем 

кримінального правосуддя. При цьому потрібно зробити застереження: тут 

предметом розгляду буде не судова практика як джерело американського 

кримінального права та можливе джерело вітчизняного кримінального права 

(передусім з огляду на матеріально-процесуальну природу правових позицій ВС в 

Україні), а лише питання наукової методології опрацювання таких рішень 

(позицій) у сфері кримінального права.  
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На думку Н. Кузнєцової, вплив результатів судової діяльності на розвиток 

національних правових систем формалізується по-різному: в англо-американській 

системі через прецеденти, тоді як у континентальній системі через сталу судову 

практику. Наразі коментуючи особливості правової природи рішень вищої судової 

інстанції, які через визначення позиції в конкретній справі по суті формують 

(створюють) право шляхом тлумачення норми, застосування якої викликало 

труднощі в судовій практиці, учений застерігає, що судова практика повинна 

відповідати викликам часу. Це означає, що вона повинна бути сталою, логічною, 

обґрунтованою, чіткою у формулюваннях правових позицій [146, c. 65–67].  

Потрібно підкреслити, що в англійській та американській правових системах 

судовий прецедент як усталена складова цих систем у жодному разі не підміняє 

офіційні нормативні джерела кримінального права – норми кримінального 

законодавства, а лише деталізує, інтерпретує їх, втілює орієнтири на одноманітне й 

відповідно стабільне застосування цих норм [114, c. 204]. 

Рішення федеральних судів США, ухвалені за результатами розгляду справ 

будь-яких категорій, чинять помітний вплив на розвиток федерального права 

взагалі та на підходи до його практичного застосування зокрема. У широкому 

розумінні прецедентом (від лат. «praecedens» – той, що передує) визнається 

поведінка в певній ситуації, що розглядається як зразок правозастосування за 

аналогічних обставин. Судовий прецедент традиційно визначається як рішення в 

конкретній справі, що є обов’язковим для судів тієї самої або нижчої інстанції при 

вирішенні аналогічних справ або яке є взірцем тлумачення закону, що не має 

обов’язкової сили. Формально суд зв’язаний прецедентним рішенням, винесеним 

судом вищої або тієї ж інстанції. Водночас при тлумаченні прецеденту, у процесі 

вибору відповідного прецеденту, у можливості відхилити всі наявні прецеденти на 

підставі відмінності обставин конкретної справи від прецеденту суд має значну 

свободу [160, c. 119–123].  

У відомій монографії «Англійське право» (1935 рік) англійський правознавець 

Е. Дженкс писав, що право, засноване на законі, має одну особливість порівняно з 

прецедентним правом. Судові рішення з часом та зі зміною зовнішніх обставин 



86 

 

можуть ставати застарілими. Тоді суди фактично перестають звертатися до них як 

до прецедентів і вони, відповідно, перестають бути частиною права. Не завжди 

можна точно та з легкістю встановити, коли саме таке рішення застаріло, однак сам 

принцип є зрозумілим. Його можна охарактеризувати формулою «cessante ratione 

cessat et lex ipsa» (лат. – «коли зникає підстава існування закону, зникає сам 

закон»), хоча в цьому випадку термін «lex» повинен позначати не власне закон, а 

конкретне судове рішення [49, c. 48]. Ця теза повною мірою зберігає актуальність і 

для сучасного кримінального права США. Очевидно, що економічна система 

країни «зразка» середини минулого століття істотно відрізняється від сучасної 

американської економіки. Відповідно, механізми правового регулювання за 

тривалий період часу також серйозно еволюціонували. А тому значна кількість 

судових рішень у справах про порушення економічного законодавства того часу 

юридично і морально застаріли, бо поступились актуальністю й цитованістю більш 

пізнім рішенням.  

Інтерпретаційна методологія утворює, без перебільшення, основу сучасної 

діяльності ВС США щодо тлумачення положень федерального законодавства. 

Наразі використовуються два фундаментальні методи судового тлумачення: 

1) формалістичний метод, який, втілюючи ідеї верховенства права, покликаний 

обмежувати суддівський розсуд шляхом звуження змісту тлумачення межами 

офіційного юридичного тексту; 2) антиформалістичний метод, який охоплює 

звернення до законодавчої мети або інших непрямих складових у контексті 

правового аналізу тексту закону. 

Усталена в системі загального права концепція stare decisis (лат. – рішення 

залишається в силі) має неабияке значення під час винесення судового рішення у 

справі будь-якої категорії. Це ключове правило гарантує, що винесене раніше 

рішення, у якому розглядалось аналогічне за змістом правове питання, залишається 

в силі. Таким чином, суд не може вийти за межі попереднього рішення, що, своєю 

чергою, забезпечує більшу передбачуваність та стабільність судової практики: 

сторони судового процесу вже мають певне уявлення про потенційний результат 

розгляду справи.  
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Концепція stare decisis не позбавлена і певних недоліків, адже далеко не всі 

попередні рішення судів є досконалими з точки зору сучасного права та 

загальноприйнятих підходів до його тлумачення. Неважко уявити, що на практиці 

чимало рішень судів федеральної юрисдикції небезпідставно критикуються 

американськими правниками. Дійшовши висновку про неправильність раніше 

створеного прецеденту, що негативно відбивається на подальшому розвитку 

судової практики, суди можуть змінити або частково модифікувати його, 

пояснивши свою позицію в мотивувальній частині рішення. Навіть більше: 

існування зазначеної концепції пояснює, чому суди часто складають великі за 

обсягом рішення. Адже від судді вимагається детальне викладення не лише 

фактичних обставин справи, а й відповідних положень чинного законодавства і 

судової практики, які повинні застосовуватись до конкретного правового питання, 

а також відображення власних аналітичних міркувань з необхідними 

узагальненнями та висновками. Отже, юристи, які звертатимуться до винесеного 

рішення в майбутньому, зможуть чітко розуміти не лише кінцевий результат, а й 

відповідні матеріально- та процесуально-правові «орієнтири», які призвели до 

нього. Безперечно, двох ідентичних справ існувати не може, з огляду, насамперед, 

на різні склади фактичних обставин. Водночас юридична значущість прецеденту 

якраз і полягає в тому, що схожі за змістом справи зі схожими правовими 

підставами повинні розглядатись однаково. Ось чому рішення американських 

судів, не виключаючи і наведений вище приклад, містять у своїй структурі так 

багато посилань на винесені раніше рішення. Такий порядок зайвий раз 

підтверджує одноманітний і, як наслідок, стабільний та прогнозований підхід до 

юридичної оцінки подібних діянь.  

У порівняльному контексті варто нагадати, що Законом України від 3 жовтня 

2017 р. «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів» була виключена (разом із 

іншими нормами глави 33) ст. 445 КПК, яка раніше регламентувала, зокрема, таку 

підставу для перегляду судових рішень ВСУ, як неоднакове застосування судом 
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касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про кримінальну 

відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь (крім питань 

призначення покарання, звільнення від покарання та від кримінальної 

відповідальності), що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень. 

Натомість цим Законом текст КПК було доповнено ст. 434-1, яка закріплює 

підстави для передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної 

або Великої Палати ВС. Зокрема, ч. 5 цієї статті передбачає, що суд, який розглядає 

кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії або палати, може 

передати таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати ВС, якщо дійде 

висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача 

необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовної 

практики.  

У ст. 13 Закону України від 2 червня 2016 р. «Про судоустрій і статус суддів» 

(зі змінами) також зазначено: 1) висновки щодо застосування норм права, викладені 

в постановах ВС, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які 

застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну 

норму права (ч. 5); 2) висновки щодо застосування норм права, викладені в 

постановах ВС, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм 

права (ч. 6). 

Порівняння скасованої та новоствореної норм КПК свідчить (якщо не 

занурюватись у нюанси термінологічних конструкцій) про їхню змістову схожість: 

ідеться про необхідність «втручання» вищої судової інстанції держави у разі 

виявлення помітних розбіжностей у застосуванні однакових кримінально-правових 

та кримінально-процесуальних норм на рівні практики касаційної інстанції. Таке 

порівняння та, головне, практика діяльності новоствореного ВС спонукає 

констатувати умовний початок нової «глави» у тривалій дискусії про специфічний 

зміст судового прецеденту, його властиві ознаки та механізм дії, а також 

можливість визнання джерелом права в Україні.  

Принагідно звернусь до двох правових позицій ВС в Україні, присвячених 

досліджуваній у роботі економічній сфері кримінально-правового регулювання.  
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Перша позиція, висловлена в постанові судової палати в кримінальних 

справах ВСУ від 13 жовтня 2016 р. у справі № 5-205кс16, стосується правильного 

встановлення ознак суб’єкта відповідальності за зайняття гральним бізнесом 

(ст. 203-2 КК). Спираючись на результати аналізу ознаки об’єктивної сторони 

складу злочину в теорії та судовій практиці, а також на зміст положень Закону 

України від 15 травня 2009 р. «Про заборону грального бізнесу в Україні», Суд 

визначив, що диспозиція норми, передбаченої ч. 1 ст. 203-2 КК, містить три види 

діяльності як елемента об’єктивної сторони зайняття гральним бізнесом: 

1) діяльність, пов’язана з організацією грального бізнесу; 2) діяльність, пов’язана 

з проведенням грального бізнесу; 3) діяльність, пов’язана з наданням можливості 

доступу до азартних ігор. Суд також дійшов висновку про те, що діяльність 

операторів грального закладу щодо забезпечення обмеженого доступу громадян 

до його приміщення, розміну гравцям грошей, надання допомоги в прийнятті 

ставок, а також видачі грошових виграшів переможцям азартних ігор потрібно 

розцінювати як пов’язану з наданням можливості доступу до азартних ігор, а їх 

виконавців – визнавати суб’єктами злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК, як і 

осіб, які здійснювали функцію керування такими діями операторів. Як бачимо, ця 

правова позиція стосувалась установлення змісту суб’єктного складу злочинного 

зайняття гральним бізнесом [233, c. 136–140.].  

Друга позиція адресує окремі проблемні аспекти відповідальності за 

незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту 

підакцизних товарів (ст. 204 КК). У постанові колегії суддів Другої судової 

палати ККС ВС від 14 листопада 2018 р. у справі № 750/3335/16-к було зазначено, 

що для з’ясування того, чи є відповідний алкогольний напій предметом злочину, 

передбаченого ст. 204 КК, потрібно встановити (окрім інших ознак), чи 

відноситься він до категорії підакцизних товарів згідно з положеннями 

ст. 215 ПК. Фактична наявність чи відсутність у складі ціни товару акцизного 

податку на кваліфікацію не впливає, оскільки цей злочин може посягати як на 

відносини у сфері захисту від недобросовісної конкуренції, так і на відносини у 
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сфері оподаткування (зокрема, невключення акцизного податку до ціни товару, 

який законом визнається підакцизним).  

Варто звернути увагу на те, що колегія суддів послалась у тексті постанови 

на правовий висновок, викладений раніше в постанові ВСУ від 5 вересня 2013 р. у 

справі № 5-15к13 і в якому було зазначено, що, виходячи з нормативного 

визначення поняття підакцизних товарів, алкогольний напій може бути визнаний 

таким і бути предметом злочинів, передбачених ст. 204 КК, лише за умови, якщо 

він відповідає наступним ознакам: 1) одержання шляхом спиртового бродіння 

цукромістких матеріалів або виготовлення на основі харчових спиртів; 2) вміст 

спирту етилового має становити понад 1,2 відсотки об’ємних одиниць; 

3) визнання законом підакцизним товаром, до ціни якого включено акцизний 

податок; 4) належність до товарної групи Гармонізованої системи опису та 

кодування товарів (далі-ГСОКТ) під одним з наступних кодів: 2204, 2205, 2206, 

2208. При цьому ВСУ констатував, що відсутність хоча б однієї з наведених ознак 

виключає можливість визнання алкогольного напою підакцизним товаром, а отже 

і предметом злочину, передбаченого ст. 204 КК [197]1.  

В умовах дедалі частіших проявів законодавчої непослідовності та відвертого 

формалізму (взяти хоча б структуру і зміст «розбалансованого» розділу VII 

Особливої частини КК), кропіткий процес послідовного ґрунтовного аналізу 

змісту кожного кримінально-правового поняття в процесі правозастосування, а 

 
1 Із цього приводу О. Дудоров висловив слушне застереження: якщо наголос при застосуванні ст. 204 КК 

(услід за Верховним Судом України) робити на дотриманні встановлених стандартів, норм, умов, то це призведе до 

невиправданого перетворення розглядуваної кримінально-правової заборони у «мертву»: виготовлені кустарним 

способом із порушенням технології горілчаного виробництва водно-спиртові розчини (суміші), так би мовити, за 

визначенням не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».  

Водночас, продовжує вчений, визнавши водно-спиртову суміш із вмістом етилового спирту 37,6% об’ємних 

одиниць, виготовлену не промисловим способом, а в домашніх умовах, підакцизним товаром, колегія суддів 

Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (постанова від 14 листопада 

2018 р.) вирішила, що предметом злочину, передбаченого ст. 204 КК, можуть бути, зокрема, «алкогольні напої, які 

виготовлені незаконно з порушенням технології чи з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи 

копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само прямим відтворенням товару іншого 

підприємця з самовільним використанням його імені…». Відповідно, із усією актуальністю постає питання про 

правильність викладеної позиції, яка, поза всяким сумнівом, чинитиме вплив на відповідну правозастосовну 

практику, її сталість та єдність. Видається, що попри зроблений наголос на безпідставності відступу від правового 

висновку, сформульованого в постанові Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 

5 вересня 2013 р. у справі № 5-15к13, Верховний Суд насправді переглянув цей висновок [28]. 

Із урахуванням висловленої конструктивної критики можна зробити проміжний висновок про те, що якість 

та ступінь послідовності прецедентної практики в Україні є поки що невисокими: перші кроки назустріч стабільній 

практиці правозастосування, зокрема в досліджуваній частині кримінального законодавства, зроблені, однак вони 

потребують подальшого вдосконалення. До речі, американський досвід переконує, що розбудова національної 

моделі прецедентного права є тривалим процесом, який природно супроводжується низкою спроб і помилок. 
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так само під час здійснення наукових досліджень стає запорукою оптимального 

балансу, своєрідного status quo між формальною «буквою» та фактичним «духом» 

закону як основи суспільно-правового устрою та, урешті-решт, суспільного 

добробуту [114, c. 204]. 

Проблематика єдності судової практики в кримінальному судочинстві 

України порушується, поміж численних наукових праць, у дослідженні 

О. Калужної, в якому авторка пише, що значення законності, обґрунтованості, 

умотивованості судових рішень (постанов) ВС у конкретних справах є 

надзвичайно важливим з точки зору формування єдиної судової практики в 

державі (окрім вирішення конкретних касаційних проваджень по суті). Адже 

постанови ВС здатні як привести судову практику у впорядковану злагоджену 

систему, так і розбалансувати її [94, c. 7]. 

Видається, що більш глибоке «занурення» в історико-концептуальні 

підвалини, у зміст, юридичну суть цього правового феномену сприятиме більш 

точній ідентифікації шляхів вирішення питання про майбутнє судового прецеденту 

в Україні. Урешті-решт ідеться не про формалізацію окремого джерела права 

взагалі й кримінального зокрема, а про якість правосуддя, про реальне втілення 

принципу верховенства права в нашій державі. Як слушно зауважують вітчизняні 

автори, питання реалізації принципу верховенства права в кримінальному праві – 

це не просто теоретична концепція, а реальна практика міжнародних і 

національних судів; водночас релевантний зарубіжний (міжнародний) досвід є 

лише одним з аспектів справді складної та багатогранної проблеми [67, c. 139]. 

Авторський аналіз застосування норм кримінального права національними 

судами спонукає розкрити спільні риси в українській та американській практиці 

прецедентного правозастосування. Зокрема визначено, що усталена в системі 

загального права концепція stare decisis гарантує, що винесене раніше рішення, у 

якому розглядалось аналогічне за змістом правове питання, залишається в силі. 

Таким чином, суд не може, за загальним правилом, вийти за межі попереднього 

рішення, що сприяє більшій передбачуваності та стабільності судової практики.  
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У порівняльному режимі аргументовано, що в ст. 13 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» уже втілені окремі складові прецедентної практики у 

виді таких положень: 1) висновки щодо застосування норм права, викладені в 

постановах ВС, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які 

застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну 

норму права; 2) висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах 

ВС, ураховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.  

Спираючись для прикладу на два конкретних рішення судів касаційної 

інстанції у справах про економічні злочини, продемонстровано практичну 

результативність і перспективність обраної в Україні моделі обов’язкового 

врахування правових позицій ВС. 

 

Висновки до розділу 1 

1. За результатами авторського дослідження ґенези кримінально-правової 

компаративістики як автономного напряму порівняльного правознавства 

установлено, що відповідні наукові проєкти ґрунтуються на особливому процесі 

пізнання, поєднаному з вивченням зарубіжної правової матерії на різних 

структурних і змістових рівнях. При цьому продемонстровано різницю в 

інтенсивності порівняльних кримінально-правових досліджень у державах, правові 

системи яких уособлюють сім’ї континентального і загального права. 

Аргументовано, що пріоритетним напрямом будь-якого компаративістського 

дослідження, зокрема в галузі кримінального права, повинно бути прагматичне 

порівняння, поєднане з пошуком можливостей для вдосконалення власного 

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

2. Установлено безпосередній вплив феномену глобалізації на інтенсивність і 

результативність порівняльно-правових досліджень у галузі кримінального права. 

Показані взаємозв’язки між проявами економічної глобалізації та еволюцією форм 

злочинної поведінки у сфері економіки. Аргументовано тезу про те, що в умовах 

економічної глобалізації критичне вивчення релевантних положень 

кримінального права іншої держави стимулює вироблення науково обґрунтованих 
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пропозицій, спрямованих на вдосконалення національної моделі протидії 

економічним злочинам.  

3. Визначено, що в разі виникнення потреби запровадити певні положення 

кримінального права іншої країни, законодавець держави-реципієнта повинен, 

використовуючи ресурси кримінально-правової доктрини, передусім 

проаналізувати юридичний зміст та спрямування цих приписів. Водночас зроблено 

застереження про завідому помилковість законодавчого підходу, за якого 

відбувається автоматичне перенесення норми зарубіжного кримінального закону 

до тексту національного. Доведено, що такий механічний підхід здатний призвести 

до того, що зміст норм зарубіжного кримінального права не узгоджуватиметься з 

вихідними правовими принципами та ідеями, властивими вітчизняній системі 

права, з положеннями, які вважаються усталеними у вітчизняній правотворчості, 

практиці та доктрині. 

4. За результатами вивчення стану наукового дослідження проблем 

кримінально-правової охорони економічних відносин у роботах українських 

криміналістів, під час написання яких автори використали елементи юридичної 

компаративістики, аргументовано висновок про те, що дослідники прагнуть 

ретельно висвітлювати окремі приписи іноземного кримінального права, 

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

відмінними від вітчизняних. Критично проаналізовані поширені вади таких 

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

дослідження, обранням його методологічної бази, а також використанням 

лінгвістичних прийомів перекладу. 

5. Обґрунтовано авторську позицію про те, що в разі зіставлення окремих 

приписів кримінального права України з відповідними нормами інших держав 

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

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

вирішення конкретних питань формування, систематизації, тлумачення і 

застосування європейського права. Натомість у разі критичного зіставлення 

юридичних норм континентального та загального права значення догматичного 
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методу істотно зменшуватиметься через те, що в державах загального права 

наукові дослідження ґрунтуються на менш формалізованій авторській інтерпретації 

судових прецедентів у галузі кримінального права. 

6. На підставі сформульованих у раніше розглянутих кримінальних справах 

правових позицій розкрито спільні характеристики вітчизняної та американської 

моделей правозастосування. Установлено, що притаманна державам загального 

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

рішення, у якому аналізувалось схоже за змістом правове питання, набуває статусу 

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

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

статус суддів» слушно закріплює окремі компоненти прецедентної практики, 

адаптовані під специфіку і вимоги національної правової системи. На прикладі 

конкретних рішень судів касаційної інстанції у справах про економічні злочини 

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

перспективи обраної в Україні моделі обов’язкового врахування правових позицій 

Верховного Суду. 

7. Аргументовано, що в процесі вивчення проблем кримінально-правового 

захисту економічних відносин в Україні з застосуванням порівняльного аналізу 

релевантних приписів американського кримінального права потрібно 

використовувати здобутки вчення про ринкову економіку, що сприяє правильному 

визначенню підстав, механізму та наслідків ухвалення економічно значущих 

рішень, а отже, дозволяє установити підстави та максимально точно визначити 

системні ознаки девіантної поведінки в економічній сфері. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ В США ТА УКРАЇНІ В ПОРІВНЯЛЬНОМУ 

КОНТЕКСТІ: ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

У межах другого розділу дисертації досліджуватимуться, у 

компаративістському режимі, деякі загальні положення (елементи) інституту 

кримінальної відповідальності за економічні злочини в двох державах. Зокрема, на 

початку розділу будуть опрацьовані запропоновані кримінально-правовою 

доктриною підходи щодо визначення, класифікації економічних злочинів та 

проблем криміналізації в економічній сфері; далі буде зосереджено увагу на 

механізмах взаємодії положень регулятивного законодавства у сфері економіки з 

кримінально-правовими нормами, що забезпечують її охорону; особливості 

кримінально-правового статусу юридичних осіб (корпорацій) в двох державах 

стануть предметом цього дослідження у третьому підрозділі; і завершальним у 

другому підрозділі роботи стане блок питань про специфіку вини в діях 

економічного правопорушника, знову ж таки, у порівняльно-правовому контексті.  

Усвідомлюючи, що запропоновані чотири блоки питань, які утворюють умовну 

загальну частину інституту відповідальності за економічні злочини, не є 

вичерпними, зауважу, що саме ці окреслені положення дозволяють розкрити 

специфіку і висловити критичні зауваження на адресу концептуальних засад цього 

інституту, а також розкрити схожі і відмінні риси запроваджених американським і 

українським законодавством моделей кримінальної відповідальності за посягання в 

економічній сфері.  

 

2.1. Феномен економічних злочинів у сучасній доктрині та практиці 

кримінального права (їхнє поняття, класифікація та проблеми криміналізації) 

Цей підрозділ буде присвячено послідовному аналізу системи економічних 

злочинів в Україні та США, починаючи з деяких загальних характеристик, 

ідентифікації оптимальної системної назви, здатної позначити відповідне коло 

посягань і, далі, до ключових змістових і структурних ознак економічних злочинів.  
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2.1.1. Назва розділу Особливої частини КК України про відповідальність 

за економічні злочини: теоретичні та нормативні проблеми її удосконалення 

Ставлення до назви розділу VII Особливої частини КК («Злочини у сфері 

господарської діяльності») навряд чи може бути однозначним. З одного боку, пише 

О. Дудоров, не відображаючи родовий об’єкт відповідних злочинів як основу 

побудови Особливої частини КК, ця назва чітко не розкриває, які саме відносини 

поставлені під охорону за допомогою кримінально-правових норм, об’єднаних у 

цей розділ КК. З іншого, його назва певною мірою виправдана, якщо враховувати 

те, які різнопланові посягання були об’єднані в цьому розділі. Видається, що 

приписи регулятивного законодавства (передусім ч. 1 ст. 3 ГК, яка містить 

визначення поняття господарської діяльності) не дозволяють визнавати 

господарськими частину відносин, охоронюваних нормами розділу VII Особливої 

частини КК. Ідеться, наприклад, про відносини, пов’язані зі сплатою податкових і 

страхових внесків, приватизаційні відносини. Адже, наприклад, при тому, що роль 

суб’єктів господарювання – платників податків у наповненні державної скарбниці є 

визначальною, обов’язок сплачувати внески, які входять у систему оподаткування, 

покладається чинним законодавством на осіб – учасників як господарських, так і 

трудових та цивільно-правових відносин. Отже, резюмує О. Дудоров, неважко 

припустити, що проблеми вдосконалення системи Особливої частини КК та 

класифікації злочинів у сфері господарської діяльності зберігатимуть свою 

актуальність надалі [55, c. 172]. 

Юридично (і науково) коректна інтерпретація поняття «економічний злочин», 

яке детально висвітлюватиметься далі, перебуває в прямій залежності від 

правильного розуміння її ключової складової – фундаментальної категорії 

«економіка». Економіка (від грец. oikonomike) означає мистецтво ведення 

господарства. В одній вітчизняній економічній енциклопедії під економікою 

пропонується розуміти найважливішу сферу суспільного життя, у якій на основі 

використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво, обмін, розподіл 

та споживання продуктів людської діяльності, формується та постійно 

розвивається система продуктивних сил і економічних відносин, якими управляють 
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різні типи економічних законів. Констатується, що економіка має складну структуру 

і що одну з економічних підсистем утворюють виробничі відносини або відносини 

економічної власності. Ідеться про відносини між різними суб’єктами власності 

(державою, промисловими компаніями, банками, окремими індивідами тощо) з 

приводу привласнення різноманітних об’єктів власності (засобів праці, предметів 

праці, робочої сили, предметів споживання тощо) у різних сферах суспільного 

відтворення – у виробництві, розподілі, обміні та споживанні [77, c. 380–381].  

Свого часу А. Жалінський писав про те, що постановка питання про розвиток 

кримінально-економічного права як самостійної підгалузі зумовлена потребами 

суспільства, попитом на кримінальне право у сфері економіки та спрямована на 

адаптацію кримінального законодавства до сучасних соціально-економічних 

процесів. Хоча кримінально-правова наука і досягла значних успіхів у дослідженні 

економічних та суміжних з ними злочинів, передусім проти власності та 

корупційних, водночас видається, що можливості заснованого на застарілих 

уявленнях підходу до кримінально-правової охорони економіки, який полягає 

здебільшого в догматичному аналізі окремих кримінально-правових заборон, 

вичерпані [83, c. 213]. 

Особлива природа економічних злочинів, чітко виражений бланкетний спосіб 

конструювання диспозицій статей кримінального закону, що їх визначають, 

залежність таких діянь від рівня розвитку та охорони економічних відносин у 

державі спонукають замислитись над питанням про формулювання їх виваженої, 

коректної назви. «Комерційні», «економічні» (у деяких країнах також 

«білокомірцеві», «корпоративні» і «професійні»), «у сфері підприємництва» і, 

звичайно, «господарські» злочини – на сторінках юридичної літератури можна 

побачити чимало варіацій понять, які охоплюють схожі за змістом кримінально 

карані діяння1. Деякі автори констатують, що поняття «злочини економічної 

спрямованості» поряд з такими поняттями як «економічна злочинність», 

«економічні злочини», «злочини у сфері економіки» і «злочини у сфері економічної 

діяльності» міцно увійшли в понятійний апарат криміналістики та інших галузей 

 
1 Для виконання завдань дисертаційного дослідження поняття «господарський злочин», «економічний 

злочин» і «білокомірцевий злочин» вживатимуться як синонімічні.  
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знань, а також широко використовуються практичними працівниками 

правоохоронних органів [258, c. 8]. Справедливо звертається увага на існування в 

кримінальному праві проблеми співвідношення понять «економічні злочини», 

«злочини у сфері економіки», «злочини у сфері економічної діяльності», «злочини 

економічної спрямованості» і «злочини економічного характеру» [178, c. 26]. Якщо 

ж урахувати ту обставину, що наведені словосполучення використовуються в 

межах не лише юридичних, а й економічних наук, то завдання щодо визначення 

правильного поняття відповідних злочинів ускладнюється далі. Науковий пошук 

відповіді на питання про вироблення оптимального найменування економічних 

(господарських) злочинів спонукає опрацювати релевантні положення іноземного 

права. 

Звернення до законодавчого досвіду США як найбільш економічно розвиненої 

держави світу також не пропонує однозначного вирішення питання про позначення 

економічних злочинів. У цій країні, як відомо, усталеним поняттям, яке сьогодні 

успішно використовується в праві інших держав, є «білокомірцевий злочин» 

(англ. – «white collar crime»).  

На відміну від вітчизняної практики законодавчого закріплення назви розділу 

VII Особливої частини КК «Злочини у сфері господарської діяльності», у США 

схоже за змістом поняття «білокомірцеві злочини» є результатом передусім 

соціологічних досліджень, яке з часом набуло змістового кримінально-правового 

значення і de facto стало позначати відповідне коло суспільно небезпечних 

посягань. При цьому вичерпний перелік таких діянь у федеральному 

кримінальному законі (як, до речі, і в американській кримінально-правовій 

доктрині) наразі відсутній. 

Ще в 1939 році американський соціолог Е. Сазерленд визначив таке діяння як 

злочин, учинений особою з поважним і високим соціальним статусом у процесі 

здійснення професійної діяльності [392, c. 48]. Серйозна критика на адресу 

запропонованої професором Сазерлендом дефініції висловлювалась багатьма 

американськими юристами. На думку фахівців, через переважно соціолого-

кримінологічний підхід до розуміння білокомірцевих злочинів питання про чітке 
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визначення кола і системних ознак злочинних діянь, які підпадають під цю 

категорію, залишається невирішеним. 

Варто зазначити, що, хоча в Україні поняття «білокомірцевий злочин» не 

лише не знайшло нормативного закріплення, а й застосовується вкрай рідко в 

науковому обігу, порівняльний аналіз ознак деяких посягань, які утворюють 

позначувану ним групу злочинів в Україні та США, розкриває чимало спільних 

ознак на умовному макро- та мікрорівні. Адже a priori мотивація та зрештою 

способи вчинення більшості злочинів «зі статусом» є схожими незалежно від 

континенту чи національності зловмисників або їх жертв [97, c. 29].  

Для вітчизняної та американської кримінально-правової науки свою 

актуальність зберігає теза про те, що на сьогодні загальноприйнятого кримінально-

правового поняття «економічний злочин» та кримінологічного «економічна 

злочинність» не сформовано, і це попри його широке використання в науковому 

обігу. Така невизначеність, безумовно, обмежує можливості конструктивного 

діалогу з метою вдосконалення та уніфікації законодавства в боротьбі з цим 

явищем. Водночас складність самого явища, динамічна зміна кримінальної 

поведінки в економічній сфері, помітні національні відмінності в поєднанні з 

плюралізмом дослідницьких підходів, зумовлені методологією та суб’єктивними 

особливостями, не дозволяють розраховувати на остаточне вирішення цього 

завдання [249, c. 5]. Отже, спостерігається динамічний розвиток економіко-

правового явища, зміст якого не виявлений до кінця, однак при цьому докладне 

вивчення явища економічної злочинності (а відтак і економічних злочинів) є 

потужним стимулом для безперервного пошуку його постійно оновлюваного 

змісту. 

До слова в одному з щорічних звітів Генерального прокурора США (за 

1983 рік) білокомірцевий злочин визначався як сукупність незаконних дій, 

поєднаних з обманом та приховуванням (а не з застосуванням насильства) та 

спрямованих на одержання грошей, майна чи послуг, уникнення матеріальних 

зобов’язань або забезпечення ділових чи професійних переваг [97, c. 22]. У 

сучасній юридичній літературі США під злочином аналізованої категорії 
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розуміється фінансово мотивований, ненасильницький злочин, учинений з метою 

одержання незаконної грошової вигоди.  

Довідкові видання пропонують схожі визначення білокомірцевого злочину, 

характеризуючи його як ненасильницький злочин, який зазвичай включає обман 

або нечесну поведінку в комерційних справах [277, c. 1734], або як 

ненасильницький, фінансовий злочин, учинений представником керівної ланки 

компанії, і здебільшого пов’язаний зі зловживанням своїм професійним статусом 

або повноваженнями [425]. У довіднику термінів кримінальної юстиції, виданому 

Міністерством юстиції США, поняття «білокомірцевий злочин» розкривається як 

ненасильницький злочин для отримання фінансової вигоди, учинений шляхом 

обману з боку осіб, які мають статус у сфері підприємницької, професійної або 

напівпрофесійної діяльності та які використовують свої спеціальні професійні 

навички і можливості; також ненасильницький злочин, спрямований на отримання 

фінансової вигоди, поєднаний з використанням обману та вчинений будь-якою 

особою, яка володіє спеціальними технічними та професійними знаннями в галузі 

бізнесу та державного управління незалежно від конкретної професії [402, c. 215].  

З наведених визначень можна побачити, що аналізовані посягання мають чітко 

виражену ненасильницьку природу: власне механізм заподіяння шкоди 

відповідним білокомірцевим злочином має здебільшого інтелектуальний, 

пов’язаний з перекручуванням інформації характер. 

Сьогодні між представниками американської науки кримінального права 

існує лише фрагментарна узгодженість позицій про змістову наповнюваність 

терміна «білокомірцевий злочин», про весь спектр протиправної поведінки, яку він 

покликаний охопити. Справді, ця дефініція загальновідома своєю неточністю, що, 

своєю чергою, породжує чимало проблем не лише доктринального, а й 

прикладного характеру [103, c. 62].  

Оригінальний підхід до визначення білокомірцевого злочину висловлює 

американський автор С. Буелл. Він пропонує сформулювати коректну дефініцію 

через визначення (встановлення) тих рис, які вказують на складність і високу 

латентність економічних посягань. Ключовою ознакою тут може виступати весь 
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широкий спектр протиправної поведінки, побудований на підставі критерію 

суспільної прийнятності певного посягання. До уваги береться показник того, 

наскільки негативно, нейтрально або навіть схвально суспільство реагує на 

кримінально каране порушення закону. Для прикладної демонстрації своєї тези 

згаданий автор звертається до двох кардинально відмінних проявів суспільного 

сприйняття різних за своїми фактично-правовими ознаками діянь: з одного боку, 

умисне вбивство і зґвалтування, толерантність до яких з боку соціуму є практично 

нульовою; з іншого – власне економічні посягання, які традиційно користуються 

значно більшим ступенем прийнятності [394, c. 841–842]. 

Інша американська дослідниця, С. Сімпсон, констатує, що кримінологи і 

криміналісти принципово по-різному визначають та класифікують економічні 

злочини. На її думку, можна виокремити дві основні групи економічних злочинів: 

ті, що вчиняються компаніями та їхніми менеджерами для досягнення певних 

економічних цілей (ідеться про корпоративні злочини); діяння, що вчиняються 

індивідуумами з використанням організаційних (корпоративних) ресурсів чи без 

таких, однак з метою реалізації особистих потреб [383, c. 481]. 

З наведеним частково кореспондує позиція професора Луїзіанського 

університету С. Гріна, який зосереджує увагу на очевидній багатовимірності 

поняття «білокомірцевий злочин». При цьому науковець висвітлює 

фундаментальні відмінності в підходах до тлумачення цього правового концепту в 

роботах представників трьох гуманітарних наук – кримінального права, 

кримінології та соціології. Прагнучі запропонувати власне бачення економічних 

злочинів як окремої групи, що було б універсальним для трьох зазначених 

дисциплін, автор робить висновок про те, що зробити це неможливо в принципі. 

Адже детермінація та соціально-правова оболонка білокомірцевого злочину є 

занадто нечіткими, високомінливими категоріями. Водночас, на думку С. Гріна, 

існує реальна можливість відмежування «білокомірцевих» злочинів від так званих 

загальнокримінальних діянь за трьома ознаками: 1) протиправні наслідки таких 

злочинів у вигляді заподіяної шкоди загалом є більш розмитими (неточними) 

порівняно з іншими злочинами, оскільки в багатьох випадках важко навіть 
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установити, кому саме та в якому розмірі цю шкоду було заподіяно (наприклад, у 

злочинах проти корпоративних інтересів чи фінансової системи держави); 

2) морально-етична характеристика білокомірцевих посягань свідчить, що вони 

поєднуються не лише з приховуванням істини та зловживанням довірою, а й з 

відвертим обманом, примушуванням, порушенням взятих на себе зобов’язань, 

цинічним використанням інших людей у власних інтересах; 3) ознака вини в таких 

злочинах або взагалі не підлягає встановленню (як, наприклад, у злочинах, які 

порушують вимоги спеціального регулятивного законодавства), або, навпаки, 

підлягає встановленню для цілей кримінального переслідування винного та 

демонстрації широкому загалу протиправної природи вчиненого діяння [311, c. 33].  

Повертаючись до заявленої назви цього пункту дисертації, зазначу про таке. 

Слова на кшталт «господарський», «господарство», «суб’єкт господарювання» 

взагалі неможливо коректно перекласти на англійську мову з одночасним 

збереженням їхніх змістових характеристик. Як наслідок, порівняти зміст 

наповнення поняття «господарський злочин» і закладені в нього нормативно-

правові орієнтири в таких державах, як Україна та США, об’єктивно неможливо. 

Інша справа з поняттям «економічний злочин», адже він паралельно вживається в 

науково-практичному обігу як України, так і США (а також інших країн). До речі, 

схожі термінологічні проблеми констатує О. Чупрова, коли пише про відсутність в 

англійському кримінальному праві єдиної думки про те, які саме діяння належать 

до економічних злочинів [251, c. 28].  

Вітчизняні дослідники неодноразово вказували на неоднозначність назви 

розділу VII Особливої частини КК «Злочини у сфері господарської діяльності». 

Законодавцю можна закидати те, що ця назва, не відображаючи родовий об’єкт 

відповідних посягань як основу побудови Особливої частини КК, чітко не показує, 

які саме відносини поставлені під охорону за допомогою кримінально-правових 

норм, об’єднаних у вказаний розділ КК. Відчуття невдалості назви останнього 

посилюється, якщо взяти до уваги те, що у сфері господарської діяльності можуть 

бути вчинені злочини, які не є власне господарськими (наприклад, підкуп 

службової особи юридичної особи приватного права, службове підроблення, 
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шахрайство, привласнення або розтрата майна). За такою логікою, справедливо 

зауважує П. Яні, до економічних злочинів у широкому розумінні цього поняття 

можна віднести, наприклад, умисне вбивство з корисливих мотивів, метою якого 

було перешкодити групі акціонерів отримати перевагу під час обговорення на 

загальних зборах питання про розподіл дивідендів [262, c. 32–33]. 

Справді, змістово розмитий термін «у сфері» програє більш точному «проти». 

Видається, має рацію З. Тростюк (Загиней-Заболотенко), коли пише, що тип назв 

розділів Особливої частини КК, сконструйований за прикладом «Злочини у 

сфері…» (таким чином позначено 5 розділів), є невдалим, оскільки такі назви, чітко 

не вказуючи на родовий об’єкт певної групи посягань, позначають лише межі 

поширення злочинних діянь, відповідальність за які передбачена відповідними 

розділами, що є малоінформативним та нечітким [234, c. 64]. Натомість такі назви 

розділів КК, як, наприклад, «Злочини проти власності» та «Злочини проти 

довкілля», чітко позначають сфери суспільних відносин, яким завдається шкода 

передбаченими в цих розділах посяганнями, а отже об’єктивно є більш вдалими.  

С. Мазур справедливо зауважує, що сфера економічної діяльності – це занадто 

широке, невизначене поняття, яке не відображає суті економічних відносин, які 

захищає відповідний розділ КК. Очевидно, що у сфері економіки можуть 

учинятись злочини різних видів. Підтримуючи позицію цього автора в тому, що 

враховуючи юридичну техніку, наукове обґрунтування та з урахуванням 

закріплення об’єктів злочинної діяльності, а не сфер цієї діяльності, у назвах 

переважної більшості розділів Особливої частини КК («Злочини проти…», а не 

«Злочини у сфері…») [155, c. 24–26], доцільним буде формулювання назви розділу 

вітчизняного кримінального закону про відповідальність за економічні злочини 

саме таким чином. Ураховуючи складність описання диспозицій господарських 

заборон через тісні зв’язки з об’ємним масивом регулятивного законодавства, 

недостатню визначеність меж господарської діяльності, яка піддається злочинному 

впливу, законодавче вдосконалення сукупного позначення відповідної групи 

злочинів повинно оцінюватись позитивно.  
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З урахуванням викладеного вище зворот «злочини проти…» сприймається як  

більш вдалий порівняно з поняттям «злочини у сфері…». Зміст цих словосполучень 

є різним: зворот «у сфері» показує, що господарські злочини вчиняються 

безпосередньо під час (у процесі), за умов здійснення законної господарської 

діяльності; водночас буквальне тлумачення звороту «проти господарської 

діяльності» дозволяє говорити про значно більший обсяг протиправної поведінки: 

тут головне, щоб відповідні посягання мали «антиекономічне» спрямування. 

Використання звороту «проти економіки» є більш вдалим – він дозволяє охопити 

випадки вчинення злочинів як поза сферою господарської діяльності, так і 

безпосередньо проти відносин легального господарювання.  

Тепер щодо наукових підходів до визначення економічних злочинів як 

головного «конкурента» поняття «господарські злочини».  

На думку Л. Абакіної-Пілявської економічні злочини – це передбачені КК 

суспільно-небезпечні, протиправні, винні діяння (дії чи бездіяльність), здійснені з 

протиправним використанням легітимних технологічно-облікових операцій, 

фінансово-правових інструментів, організаційно-регулятивних та контрольно-

управлінських прав і повноважень, які з корисливих чи інших протиправних 

мотивів посягають на відносини, які охороняються кримінальним законом [2, c. 74]. 

У цьому визначенні елементи економічно значущої поведінки вдало поєднуються з 

нормативно закріпленими ознаками злочину (ч. 1 ст. 11 КК). 

На сторінках дисертаційного дослідження, присвяченого кримінально-

правовим засобам охорони економіки України, В. Франчук деталізує коло 

злочинних діянь, які посягають на економіку України, а також послідовно 

обґрунтовує авторську позицію про те, що з-поміж інших наведених у літературі 

позицій щодо визначення поняття, яке характеризує злочинні посягання у сфері 

економіки, оптимальним видається поняття «злочини у сфері економіки». За 

результатами опрацювання спеціальної юридичної та економічної літератури 

дослідник установлює кримінально-правове значення цього поняття, що сприяло 

формулюванню наукового визначення злочинів у сфері економіки як кримінально 
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караних діянь, які посягають на суспільно-економічні відносини та встановлений 

механізм господарювання [242, c. 176]. 

Своєю чергою С. Мазур пропонує традиційний для кримінально-правової 

науки підхід до визначення злочинів у сфері економічної діяльності. Ними, уважає 

вчений, потрібно визнати суспільно небезпечні діяння, заборонені кримінальним 

законом, що безпосередньо посягають на суспільні відносини, які складаються з 

приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних та інших 

благ та послуг та які забезпечують інтереси нормальної і добросовісної 

підприємницької та кредитно-фінансової діяльності в державі [155, c. 24–26]. 

Звертає на себе увагу розмежування підприємницької та кредитно-фінансової 

діяльності, що є наслідком правильного розуміння економіко-правової природи 

двох груп суспільних відносин.  

Л. Кругліков небезпідставно констатує, що в науці кримінального права так і 

не сформувалась єдина точка зору про визначення поняття економічних злочинів. 

Доктрина стверджує, що межі такого поняття взагалі важко визначити в суворо 

кримінально-правовому значенні, з огляду на його (поняття) відому умовність. При 

цьому існують об’єктивні підстави виокремити як поширювальне, так і 

звужувальне тлумачення економічних злочинів [176, c. 7–8]. В унісон цій позиції 

Н. Лопашенко додає, що майже кожен злочин може бути зведено до категорії 

економічного, тобто такого, від якого його суб’єкт отримує безпосередню чи 

опосередковану матеріальну вигоду [152, c. 13].  

А тому, продовжуючи авторську ідентифікацію оптимальної назви розділу VII 

Особливої частини вітчизняного КК, варто проаналізувати значення і місце 

відповідних кримінально-правових заборон у системі координат сучасної моделі 

(концепції) ринкової економіки.  

Ураховуючи, що Україна обрала незмінний курс на розбудову моделі ринкової 

економіки з гарантуванням свободи підприємництва (як це випливає, зокрема, зі 

ст. 42 Конституції України), заміна раніше вживаного «радянського» поняття 

«народне господарство» на «національне господарство» стало прогнозованим і 

виправданим кроком. Водночас кращим варіантом буде заміна поняття 
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«національне господарство» на сучасне поняття-орієнтир «ринкова економіка», про 

яке докладніше йтиметься згодом. 

Поняття ринкової економіки розкривається в різних джерелах по-різному. 

Імпонує таке її визначення: ринкова економіка – це соціально-економічна система, 

яка, спираючись на принципи свободи підприємництва і вибору, розвивається на 

основі приватної власності і товарно-грошових відносин. Вона створює 

оптимальну, хоч і не ідеальну з позицій соціально-економічного розвитку, систему 

залучення ресурсів до ефективної, відповідальної та побудованої на ініціативі 

економічної поведінки [214, c. 97]. 

Важливо додати, що це економіка, організована на основі ринкової 

саморегуляції, за якої координація дій учасників здійснюється державою, а саме 

законодавчою та судовою владою безпосередньо, а виконавчою владою – 

опосередковано, шляхом запровадження різних податків, зборів, пільг тощо. 

Виключно рішення самих покупців (споживачів), постачальників товарів і послуг 

визначають структуру розподілу в такій економіці. 

Ринкова економіка – це тип економіки, заснований на приватній власності, в 

якому відбувається вільна гра ринкових сил за відомим в економічній теорії 

принципом laissez-faire1 (фр. – «дозвольте робити»).  

Чимало економістів до ринкової відносять економіку, в якій рішення, що 

стосуються інвестицій, виробництва й розподілу на підставі попиту та пропозиції, а 

також ціни на товари й послуги визначаються в системі вільних цін. У 70-х роках 

минулого століття економісти Чиказького університету, включаючи лауреата 

Нобелівської премії М. Фрідмана, сформулювали тезу про те, що вільні ринки – це 

найефективніший механізм розподілу ресурсів і ризиків. Чимало держав у 1970–

1980-х рр. лібералізували ринки, що призвело до їхнього бурхливого розвитку. 

Уважалося, що втручання держави в економіку повинно бути мінімальним.  

Адекватне сприйняття моделі ринкової економіки спостерігається також у 

працях вітчизняних криміналістів. Зокрема, М. Панов слушно констатує, що в 

 
1 Ідеться про «принцип невтручання» – економічну доктрину, відповідно до якої державне втручання в 

економіку повинно бути мінімальним, воно повинно зосереджуватись на захисті людей та їхньої власності, на 

національній безпеці та наданні обмеженої кількості суспільних благ. 
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сучасних умовах соціального та економічного життя України склалась, функціонує 

та розвивається система ринкової економіки, визначальне місце в якій належить 

товарно-грошовим відносинам. Цьому виду економіки, на відміну від 

адміністративно-командної, властиве саморегулювання соціально-економічних 

процесів і відносин через механізм попиту та пропозиції, ціни, конкуренції, що 

об’єктивно складаються у відносинах між суб’єктами господарювання [181, c. 421]. 

Своєю чергою, М. Талан пише про те, що основний критерій віднесення того 

чи іншого діяння до економічних злочинів – це їхня здатність заподіювати шкоду 

ринковим відносинам з боку суб’єктів, тією чи іншою мірою включених у ці 

відносини. Злочини у сфері економічної діяльності визначаються згаданою 

авторкою як діяння, що спричиняють шкоду чи створюють реальну можливість 

спричинення шкоди охоронюваній державою системі суспільних відносин, які 

складаються у сфері економічної діяльності суспільства з ринковою економікою 

[259, c. 29–30]. 

В одній спільно написаній з О. Дудоровим науковій статті я писав про те, що 

поняття «злочини проти ринкової економіки» в контексті позначення діянь, 

відповідальність за які передбачена розділом VII Особливої частини КК, вельми 

успішно проходить умовну перевірку на відповідність назви цієї структурної 

частини кримінального закону її змісту. Пропоноване поняття видається 

прийнятним також з огляду на обґрунтовану критику на адресу його двох основних 

«конкурентів» – офіційно закріпленого поняття «злочини у сфері господарської 

діяльності» та поширеного в юридичної літературі поняття «злочини у сфері 

економіки (варіант – економічної діяльності)». На думку співавторів, у такий 

спосіб вдасться, поміж іншого, уникнути «розмивання» одного з ключових розділів 

Особливої частини КК через реалізацію ідеї виокремлення розділу про 

відповідальність за фінансові злочини. Водночас пропоноване уточнення назви 

розділу не вирішує проблему внесення кваліфікованих і виважених 

законодавчих змін у частині відповідальності за окремі злочини проти ринкової 

економіки [66, c. 185]. 
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Цілком очікувано, не всі науковці позитивно сприймають ідею ухвалення 

нової назви розділу VII Особливої частини КК. Поряд з усталеною вказівкою на 

систему господарювання, яка домінує ще з радянських часів, сукупне поняття 

«злочини проти ринкової економіки» може сприйматись як занадто сміливе, 

можливо навіть революційне. А тому варто проаналізувати критичні зауваження на 

адресу пропонованої назви розділу. 

Розмірковуючи над обстоюваною мною тезою про те, що одним із неодмінних 

атрибутів ринкової економіки є приватна власність, Є. Васілін пише, що за умови 

позначення назви розділу VІІ Особливої частини КК як «Злочини проти ринкової 

економіки», розміщені в ньому норми повинні були б забезпечувати кримінально-

правову охорону, зокрема, відносин власності. Під визначення злочинів проти 

ринкової економіки підпадає, наприклад, привласнення майна державного 

підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим 

становищем (ст. 191 КК). Крім того, за умови використання пропонованої назви 

неодмінно постало би питання і про необхідність включення до відповідного 

розділу цілого блоку інших кримінально-правових заборон, які сьогодні розміщені 

в інших розділах Особливої частини КК (наприклад, статті 354, 368-3, 369-2 тощо), 

але які також посягають на засади ринкової економіки [19, c. 92]. 

З цього приводу варто зазначити про таке. З одного боку, аксіоматичним є 

твердження про те, що механізм господарювання ґрунтується на відносинах 

власності – вони безпосередньо «пронизують» господарську діяльність. Майнові 

активи, капітальні та обігові кошти, кредитні зобов’язання, лізинг обладнання 

тощо – ці та інші звичні для суб’єкта господарювання поняття ґрунтуються на 

відносинах власності, які є первинними до відносин господарських. Натомість про 

включення норм щодо злочинів проти власності до розділу VII Особливої частини 

КК не йдеться. При цьому у радянський період різні форми власності також 

визнавались державою й навіть по-різному охоронялись кримінальним законом, 

хоча питання про змістово-формальне «змішування» злочинів проти власності з 

господарськими посяганнями не виникало навіть тоді. Такий самий status quo 

очевидно повинен бути збережений і в разі використання назви «злочини проти 
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ринкової економіки». Навіть більше: поняття «ринкова» з властивими їй 

категоріями вільного «попиту» і «пропозиції» на товари і послуги повинно 

орієнтувати не на відносини власності як очевидну першооснову ринкової 

економіки, а на вільне виробництво, реалізацію, споживання товарів, послуг, 

вільний рух капіталів і загальнокореспондуючий цим процесам принцип 

конкуренції. Тут не варто підміняти поняття: охорона відносин власності – це одна 

сфера кримінально-правового регулювання в державі, а охорона відносин ринкової 

економіки – зовсім інша. 

Як контраргумент до позиції Є. Васіліна про те, що злочини проти власності 

також підпадають під широке поняття «економічні злочини», зверну увагу ще й на 

таке. На відміну від злочинів проти власності та обігу об’єктів цивільних прав, 

яким властивий специфічний спосіб заподіяння шкоди економічним відносинам 

(заволодіння чужим майном або заподіяння майнової шкоди шляхом 

протиправного користування, придбання, відчуження об’єктів цивільних прав, 

ухилення від виконання зобов’язань), злочини проти порядку здійснення 

економічної діяльності характеризує саме порушення комплексу правил, 

установлених державою в економіці. Тобто, говорячи концептуально, ідеться про 

якісно іншу правову матерію – про правовідносини між державою та 

представниками суб’єктів економічної діяльності, які виникають з приводу 

вчинення злочинного посягання на певну ідентифіковану кримінальним законом 

сферу національної економіки (групу економічних відносин). 

У розвиток цієї позиції варто звернутись до влучної тези М. Панова про те, що 

відносини власності самі по собі не завжди і не обов’язково пов’язані зі 

здійсненням реального господарювання (веденням господарської діяльності). 

Навпаки, відносини у сфері господарської діяльності, ґрунтуючись на відносинах 

власності, мають свій особливий зміст – власне господарювання, суттю якого є 

економічний інтерес, тобто отримання прибутку. Саме через ці фундаментальні 

відмінності, за словами вченого, хибними є наукові пропозиції об’єднати 

злочини проти власності та господарські злочини в єдину групу економічних 

злочинів [181, c. 422–423]. 
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Корислива мотивація і відверто майновий характер механізму злочинної 

поведінки так само як і переважно заподіювана матеріальна шкода – це ті ознаки, 

які змістово зближують злочини проти власності з економічними посяганнями. 

Водночас, якщо злочини проти власності спрямовані безпосередньо на отримання 

злочинного результату за рахунок конкретного потерпілого (пряма матеріальна 

шкода), то економічні зловживання посягають на окремі сфери економічної 

діяльності чи на окремі фінансово-економічні складові суспільних відносин. І це 

лише одна з численних ознак відмежування двох груп суспільно небезпечних 

посягань.  

Поширювальний підхід, за якого злочини проти власності належать (тим 

більше без будь-яких застережень) до економічних посягань, є неприйнятним з 

кримінально-правової точки зору: він не дозволяє точно ідентифікувати ту сферу 

відносин, яка, будучи врегульованою державою, охоплює виробництво, розподіл, 

обмін і споживання товарів і послуг серед невизначеної кількості учасників у 

процесі здійснення систематичної продуктивної діяльності та потребує належної 

кримінально-правової охорони. Таким чином, пропозиції об’єднати злочини проти 

власності та господарські злочини в одну групу викликає заперечення [184, с. 25].  

Узагальнюючи викладену вище наукову аргументацію, можна зробити 

проміжний висновок про те, що поняття «злочини проти ринкової економіки» в 

контексті позначення злочинів, відповідальність за які передбачена розділом VII 

Особливої частини КК, успішно проходить умовний тест на відповідність назви 

цієї структурної частини кримінального закону її змісту. Пропоноване поняття є 

підстави вважати прийнятним також з огляду на обґрунтовану критику на адресу 

його двох основних «конкурентів» – законодавчо закріпленого поняття «злочини у 

сфері господарської діяльності» та поширеного в юридичної літературі поняття 

«злочини у сфері економіки (варіант – економічної діяльності)». 

Таким чином, з метою вдосконалення положень кримінального законодавства 

України в досліджуваній частині, вважаю, що розділ VII Особливої частини КК 

повинен отримати нову офіційну назву «Злочини проти ринкової економіки». Хоча, 

визнаю, не всі розміщені в межах розділу VII Особливої частини КК норми 
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безпосередньо свідчать про заподіяння (чи загрозу заподіяння) шкоди відносинам 

ринкової економіки (наприклад, підроблення грошових знаків або неправомірне 

використання бюджетних коштів), водночас саме «ринковий» вектор розвитку 

вітчизняної економіки повинен бути нормативно зафіксований у назві відповідного 

розділу КК. 

Резюмуючи викладене, потрібно зазначити, що юридично коректна 

інтерпретація поняття «економічний злочин» безпосередньо залежить від 

правильного з’ясування змісту фундаментальної категорії «економіка». Усебічний 

аналіз цього вихідного поняття, зокрема на змістовому рівні «економіка – право», 

дозволяє краще дослідити причини виникнення, форми прояву суспільно 

небезпечної поведінки у відповідній сфері, а також установити суб’єктивні ознаки 

в поведінці економічного правопорушника. Здобутки економічної теорії також 

мають стати в нагоді при формулюванні та науковому обґрунтуванні назви родової 

групи злочинних посягань, які вчиняються у сфері економічної діяльності. 

За результатами аналізу положень федерального кримінального законодавства 

США зроблено висновок про те, що економічні приписи здебільшого відповідають 

уніфікованим у цій правовій системі стандартам конструювання кримінально-

правових заборон. Водночас норми про злочини проти окремих економічних 

інтересів держави (бюджетних, податкових, антимонопольних тощо) утворюють 

автономні групи суспільно небезпечних діянь, які посягають на функціонування 

конкретних сфер федеральної економіки США, і відповідно, мають власну систему 

криміноутворювальних ознак. На це опосередковано вказує місце розташування 

таких заборон: вони закріплені здебільшого в розділах ЗЗ США, присвячених 

законодавчій регламентації окремих сфер функціонування національної економіки.  

Обґрунтовано, що вітчизняна модель законодавчої побудови економічних 

злочинів є більш вдалою порівняно з американським аналогом, адже норми про 

злочини економічного характеру зосереджені в окремому розділі Особливої 

частини КК, який системно визначає підстави кримінальної відповідальності за ці 

діяння. Однак на сьогодні «реформований» розділ VII Особливої частини КК є 
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здебільшого хаотичним, безсистемним набором недостатньо якісних заборон, який 

не піддається розумній реконструкції.  

Також констатовано, що негативною рисою вітчизняної кримінально-правової 

політики у сфері охорони економічних відносин є постійна зміна її векторів, 

суперечливість, унесення перманентних законодавчих змін без їхнього належного 

теоретичного обґрунтування тощо. Для порівняння, у США сконструйований на 

федеральному рівні комплекс норм про економічні зловживання, переважно 

шахрайського спрямування, характеризується безпрецедентним рівнем деталізації 

(навіть казуїстичністю), пронизує ключові сфери національної економіки та 

водночас утілює традиційну текстуально-змістову складність опису. На противагу 

практиці українського законодавця, яку в цій частині варто визнати більш 

досконалою, американський Конгрес не уніфікує кримінально-правовий матеріал, 

не прагне зробити тексти відповідних кримінальних заборон більш узгодженими, 

більш лаконічними і водночас сприйнятливим для правозастосувача та інших осіб. 

Через це вітчизняну законодавчу техніку в частині застосованих підходів до 

нормативного конструювання складів злочинів взагалі та економічних посягань 

зокрема визнано більш раціональною. 

 

2.1.2.Теоретико-прикладні аспекти класифікації економічних злочинів 

Перш ніж перейти до висвітлення заявленого матеріалу, потрібно зауважити 

про таке. Як відомо, Законом про кримінальні правопорушення були внесені 

наскрізні зміни в текст КК у частині введення в офіційний обіг поняття 

«кримінальне правопорушення» замість раніше вживаного «злочин», а також 

поняття «кримінальна протиправність» замість «злочинність». Починаючи з 

1 липня 2020 р.1 офіційна класифікація кримінальних правопорушень передбачає 

їхній поділ на два види – кримінальні проступки та злочини (ч. 1 ст. 12 КК в новій 

редакції). У ч. 2 ст. 12 КК зазначено, що кримінальним проступком є передбачене 

 
1 Законом «Про внесення змін до Розділу ІІ «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» від 22 листопада 2018 р. № 2617-VIII» (щодо відтермінування часу вступу в дію)» передбачено, 

що Закон про кримінальні правопорушення вступає в силу 1 липня 2020 р., а не 1 січня 2020 р., як було 

встановлено раніше. 
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цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене 

основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 3 тис. НМДГ або інше 

покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Злочини, своєю чергою, поділяються 

на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі. 

Законом про кримінальні правопорушення були внесені зміни в санкції 

багатьох статей Особливої частини КК, зокрема і про економічні правопорушення. 

Так, ч 1. ст. 204, ч. 1 ст. 209-1, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 211, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1, 

ст. 219, ч. 1 ст. 220-1, ч. 1 ст. 220-2, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223-1, ч. 1 ст. 224, ч. 1 

ст. 229, ч. 1 ст. 232-1, ч. 1 ст. 232-2 КК відтепер, після суттєвого підвищення 

законодавцем верхньої (та нижньої) межі розміру покарання у виді штрафу, 

описують нетяжкі злочини. Своєю чергою, ст. ст. 206, 213, 216, 227 та 232 КК 

описують, з огляду на розмір передбачених ними видів покарань, економічні 

кримінальні проступки.  

Ці суттєві зміни наводять на думку про загальну схожість української та 

американської моделей класифікації злочинів (кримінальних правопорушень). 

Якщо в Сполучених Штатах, услід за англійським кримінальним правом, 

реалізовано поділ на місдімінори (злочини невеликої тяжкості, максимальне 

покарання за які становить позбавлення волі строком на один рік) та фелонії (тяжкі 

злочини, які караються позбавленням волі на строк понад один рік), то вітчизняний 

кримінальний закон відтепер окремо визнає кримінальні проступки та злочини. Їхні 

кількісно-якісні характеристики, звичайно, відрізняються, однак власне принцип 

поділу на ці дві ключові групи видається схожим. Важливо також додати, що в 

основу обох національних моделей класифікації злочинів законодавцем покладено 

ідею спрощеного («економного») порядку кримінального переслідування 

(досудового розслідування) за нетяжкі форми протиправної поведінки. Час покаже, 

наскільки такий поділ, з юридичними наслідками, буде ефективним. 

Варто зробити важливе застереження термінологічного характеру: 

ураховуючи, що поняття «кримінальне правопорушення», «кримінальний 

проступок» наразі невідомі американському кримінальному праву (як донедавна й 

вітчизняному), а також беручи до уваги ту обставину, що переважна більшість 
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заборон, включених у розділ VII Особливої частини вітчизняного КК, описує саме 

економічні злочини (а не економічні проступки), у межах цієї роботи пропонується 

використовувати єдине поняття «економічний злочин»: воно охоплюватиме всі 

досліджувані види посягань на економічні відносини в Україні та США1.  

Окремої наукової уваги вартий розгляд питання про пошук оптимальної 

моделі класифікації економічних злочинів. Ознайомлення з основними працями 

американських дослідників свідчить, що підходи до класифікації федеральних 

економічних злочинів наразі є далекими від усталених.  

В авторитетному періодичному виданні «American Criminal Law Review» 

(«Американський вісник кримінального права»), щорічний спеціальний випуск 

якого присвячено проблемам відповідальності за федеральні економічні злочини, 

традиційно досліджуються ознаки, зокрема, таких посягань, як порушення 

антимонопольного законодавства, екологічні злочини, шахрайські заяви та вимоги, 

злочинна змова, фінансове шахрайство, транснаціональні корупційні злочини, 

шахрайство у сфері охорони здоров’я, злочини у сфері охорони інтелектуальної 

власності, шахрайство з використанням засобів комунікації, легалізація злочинних 

доходів, створення злочинних організацій, шахрайство з цінними паперами, 

податкові злочини. Цей об’ємний перелік позначає в логічному взаємозв’язку ті 

сфери економічних відносин, які охороняються сучасним американським 

кримінальним законодавством [301, c. 157]. 

Показово, що в США корупційні зловживання традиційно належать до 

категорії злочинів економічної спрямованості, хоча вони посягають передусім на 

правомірну службову діяльність, як це, зокрема, передбачено вітчизняним КК 

(розділ XVII Особливої частини). Аналогічна ситуація спостерігається також щодо 

злочинів проти довкілля. Чимало з цих діянь характеризуються корисливою 

мотивацією, пов’язаною зі здійсненням незаконної економічної діяльності. 

 
1 Усвідомлюючи умовність цього поняття та неоднозначність надання йому універсального значення, 

особливо з огляду на компаративістський характер дисертаційного дослідження, пропонується орієнтуватись на 

прийнятний спосіб сукупного позначення порівнюваних груп злочинів за українським та американським 

кримінальним законодавством та водночас висловлене прагнення врахувати істотні зміни у вітчизняному 

кримінальному законодавстві стосовно оновленої класифікації суспільно небезпечних посягань.  



115 

 

Загалом у США економічні приписи здебільшого підпадають під уніфіковані в 

цій правовій системі стандарти конструювання кримінально-правових заборон. 

Водночас норми про злочини проти окремих економічних інтересів держави 

(бюджетних, податкових, антимонопольних тощо) утворюють особливі автономні 

групи суспільно небезпечних діянь, які посягають на функціонування конкретних 

сфер федеральної економіки США і, відповідно, мають власну систему 

криміноутворювальних ознак. На це опосередковано вказує місце розташування 

таких заборон: вони закріплені здебільшого в розділах ЗЗ США, присвячених 

законодавчій регламентації окремих сфер функціонування національної економіки. 

На цьому фоні вітчизняна модель законодавчої побудови економічних злочинів є 

більш вдалою порівняно з американським аналогом із огляду на те, що норми про 

злочини економічного характеру зосереджені в окремому розділі Особливої 

частини КК, який визначає підстави кримінальної відповідальності за ці посягання. 

Для порівняння, на сторінках вітчизняної юридичної літератури можна 

побачити значно більше авторських підходів до класифікації економічних злочинів, 

аніж у США. Зокрема, традиційним і досить успішним є поділ економічних 

(господарських) злочинів на певні групи за видовим об’єктом. Уважається, що 

останній сприяє виокремленню тих невеликих груп відносин, на які посягають 

однорідні злочини. Будучи умовно розташованим між родовим і безпосереднім 

об’єктами, будучи частиною родового об’єкта та перебуваючи у співвідношенні 

«вид-рід» з останнім, видовий об’єкт дозволяє далі виокремити специфічні групи 

злочинних посягань залежно від блоків суміжних, взаємопов’язаних 

правовідносин. 

Наведу декілька авторських підходів до класифікації економічних злочинів. 

Так, В. Попович та М. Попович пропонують відносити до них такі групи 

посягань: 1) злочини у сфері трудових відносин, відносин власності – невиплата 

заробітної плати, усі види привласнень; 2) злочини у сфері фінансових відносин – 

виготовлення або збут фальшивих грошей чи цінних паперів; порушення правил 

валютних операцій; приховування валютної виручки; ухилення від сплати 

податків; порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів тощо; 
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3) злочини у сфері виконання бюджету – порушення законодавства про бюджетну 

систему України; видання нормативних актів, які змінюють доходи й видатки 

бюджету всупереч встановленому законом порядку; 4) злочини у сфері 

підприємницьких відносин – зайняття забороненими видами підприємницької 

діяльності; порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю; фіктивне 

підприємництво; шахрайство з фінансовими ресурсами; приховування 

банкрутства; фіктивне банкрутство тощо; 5) злочини у сфері протидії 

монополізму і недобросовісній конкуренції – незаконне збирання та використання 

відомостей, які становлять комерційну таємницю; розголошення комерційної 

таємниці; змова на фіксування цін тощо; 6) злочини у сфері обслуговування 

населення – випуск або реалізація недоброякісної продукції; обман покупців та 

замовників; порушення правил торгівлі тощо; 7) злочини у сфері регулювання 

переміщення предметів контрабанди через митний кордон України – контрабанда; 

8) делікти з ознакою корупції та зловживання службовим становищем – злочини, 

що пов’язані з посадовими корупційними діяннями; 9) окремі злочини проти 

довкілля; 10) злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин у 

сукупності з такими корисливими діяннями, як комп’ютерний шантаж, зняття і 

привласнення коштів з банківських рахунків, емісія незабезпечених безготівкових 

коштів тощо; 11) окремі корисливі злочини, пов’язані з порушенням авторських 

прав [196, с. 41–42].  

Така класифікація економічних посягань сприймається дещо неоднозначно. З 

одного боку, тут зроблено спробу включити до розглядуваної категорії суспільно 

небезпечних посягань усі «традиційні» посягання на порядок функціонування 

національної економіки. Ідеться передусім про кримінально-правовий захист 

фінансових відносин, бюджетної сфери, засад вільної конкуренції, переміщення 

товарів через митний кордон тощо. З іншого боку, дослідники пропонують 

включити сюди також деякі корупційні, екологічні, «комп’ютерні» посягання, а 

також злочини, що посягають на авторські права. Включення цих елементів до 

класифікації є нетрадиційним, більш суперечливим підходом і напевне потребує 

додаткової наукової аргументації. Заперечення викликають також деякі 
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використані авторами приклади того чи іншого елементу класифікації 

економічних злочинів. Так, до злочинів у сфері підприємницьких відносин (до 

речі, цей зворот є нетиповим для кримінального права України) В. Попович та 

М. Попович відносять порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю, 

незаконну торговельну діяльність, приховування банкрутства, фіктивне 

банкрутство – діяння, які не визнаються злочинними чинним КК через їхню 

попередню декриміналізацію або невключення до тексту КК. Те ж саме 

стосується класифікаційної групи злочинів у сфері обслуговування населення: 

випуск або реалізація недоброякісної продукції, обман покупців та замовників, 

так само як і порушення правил торгівлі, наразі не визнаються злочинами.  

І. Митрофанов та Т. Гайкова поділяють злочини у сфері господарської 

діяльності на такі групи: 1) злочини проти порядку здійснення державою 

фінансової діяльності; 2) злочини проти встановленого порядку обігу цінних 

паперів та інших документів; 3) злочини проти встановленого порядку здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності; 4) злочини проти порядку зайняття 

підприємницькою та іншою господарською діяльністю; 5) злочини проти прав і 

законних інтересів кредиторів; 6) злочини проти добросовісної конкуренції; 

7) злочини проти прав і законних інтересів споживачів; 8) злочини проти 

встановленого порядку приватизації. Ці автори також виступають за позначення 

відповідних посягань «злочинами проти встановленого порядку здійснення 

економічної діяльності» [158, с.157].  

Наукові погляди щодо змісту видового об’єкта економічних злочинів певним 

чином (і вельми успішно) систематизував В. Хилюта. Він згадує про сім основних 

концепцій: 1) суспільні відносини, пов’язані з реалізацією різних принципів 

здійснення економічної діяльності (під цими принципами потрібно розуміти 

основні засади, ідеї, вихідні положення, вироблені практикою суспільно-

економічного життя, які покладені в основу будь-якої економічної діяльності); 

2) охоронювана державою система суспільних відносин, що складається у сфері 

економічної діяльності, тобто об’єктом тут виступає встановлений порядок 

(правопорядок) здійснення економічної діяльності з приводу виробництва, 
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розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг (змістом 

правопорядку є правомірна поведінка, діяльність суб’єктів економічних відносин); 

3) комплекс суспільних відносин у сфері виробництва, розподілу і споживання 

майнових цінностей, які забезпечують задоволення майнових інтересів людини, 

суспільства і держави, а так само розумний баланс у реалізації цих інтересів (тут 

ідеться про господарські злочини, об’єктом яких є народне господарство); 

4) правовідносини, у яких права та обов’язки їх учасників нормативно закріплені; 

5) конкретні суспільні відносини, які складаються в процесі функціонування 

економічної діяльності й регулюють конкретні види такої діяльності; 

6) охоронювані законом правові блага економічного та соціально-економічного 

характеру (законні права на здійснення економічної діяльності; право на контроль 

за економічною діяльністю; взаємні права суб’єктів економіки вимагати ухвалення 

ними правомірних рішень і вжиття заходів відповідно до закону; економічні 

інтереси держави, суспільства, окремих суб’єктів економічної діяльності тощо); 

7) інтереси держави та окремих суб’єктів у сфері економічної діяльності (інтереси 

господарювання) [249, с. 18–19]. 

Зі свого боку, залежно від видового об’єкта злочини проти ринкової економіки 

пропоную класифікувати таким чином: 1) злочини проти системи грошового обігу, 

фондового ринку й порядку обігу деяких видів документів (ст. ст. 199, 200, 2161, 

220-1, 220-2, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 232-1, 232-2 КК); 2) злочини проти системи 

оподаткування та системи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування (ст. ст. 204, 212, 212-1 КК); 3) злочини проти бюджетної системи 

(ст. ст. 210, 211 КК); 4) злочини проти порядку переміщення предметів через 

митний кордон України (ст. ст. 201, 201-1 КК); 5) злочини проти встановленого 

порядку зайняття економічною діяльністю (ст. ст. 203-1, 203-2, 205, 205-1, 206, 206-

2, 209, 209-1, 213, 227 КК); 6) злочини проти прав кредиторів (ст. ст. 218-1, 219, 222 

КК); 7) злочини проти засад добросовісної конкуренції (ст. ст. 229, 231, 232 КК); 

 
1 Раніше злочин, передбачений ст. 216 КК, одним із предметів якого визнавались марки акцизного збору, 

пропонувалось відносити до злочинів проти системи оподаткування. На підставі Закону від 18 вересня 2012 р. 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальшування марок 

акцизного збору» вказівку на марки акцизного збору зі ст. 216 КК було виключено. Наразі відповідальність за 

незаконні дії з такими марками передбачена ст. 199 КК.  
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8) злочини проти порядку приватизації (ст. 233 КК). Така класифікація дозволяє 

виокремити ті відносно автономні сфери (сегменти) суспільних економічних 

відносин, яким завдається шкода внаслідок протиправної поведінки. Водночас 

варто зробити застереження: окремі елементи цієї класифікації уособлюють чинну 

нормативну модель кримінально-правової охорони економічних відносин в 

Україні, яку в наступних частинах дисертації буде піддано авторській критиці, 

поєднаній з конкретними авторськими пропозиціями.  

Запропонована класифікація має частку умовності, оскільки в кримінальному 

законі окремі економічні злочини посягають на декілька видових (безпосередніх) 

об’єктів, хоча при цьому поміщені лише в одну класифікаційну групу. Наприклад, 

шахрайство з фінансовими ресурсами віднесено до злочинів проти прав кредиторів, 

хоча в тій частині, у якій цей злочин полягає в незаконному одержанні пільг щодо 

податків або у спробі їх одержання, він є посяганням на систему оподаткування. А 

злочин, описаний у ст. 229 КК і віднесений до злочинів проти добросовісної 

конкуренції, є посяганням на встановлений порядок охорони й використання 

засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг.  

При цьому потрібно пам’ятати, що під час вивчення будь-якої запропонованої 

в літературі класифікації економічних злочинів потрібно враховувати умовність 

такого підходу, яка лише посилюється через безсистемність вітчизняної 

кримінально-правової політики у сфері оновлення «економічного» блоку 

кримінального законодавства. Як слушно пишуть з цього приводу О. Дудоров і 

Р. Мовчан, наразі жодна така класифікація не може розраховувати на гідне наукове 

обґрунтування. До того ж різних класифікацій (окрім природних), систематизацій, 

типологій тощо, причому виконаних із коректним дотриманням логічних правил 

поділу, існує безмежна кількість, що суперечить вимозі про наукову визначеність 

[70, с. 260]. 

Розділ КК про злочини проти порядку здійснення економічної діяльності 

повинен містити лише такі склади злочинів, які встановлюють заборону 

протиправної поведінки суб’єктів під час вчинення ними різних дій або операцій, 

пов’язаних зі здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності. 
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Водночас така діяльність не містить у собі елемент отримання прямої майнової 

вигоди – вона якщо й отримується, то лише опосередковано, унаслідок отримання 

економічних преференцій та інших благ немайнового характеру, вчинення дій, які 

безпосередньо не порушують речові й зобов’язальні правовідносини учасників 

майнового обігу товарів і послуг. 

Можна спрогнозувати, що подальше реформування об’єкта та системи норм 

про злочини проти порядку здійснення економічної діяльності матиме своїм 

головним завданням детальну розробку конкретних кримінально-правових заборон 

з метою створення комплексного міжгалузевого механізму правового регулювання, 

що забезпечує ефективне функціонування економічних інститутів і дотримання 

правопорядку при здійсненні обігу капіталів, товарів і послуг. Окреслена група 

злочинів посягає передусім на встановлений порядок здійснення економічної 

діяльності в державі – відбувається порушення встановлених правил ведення справ 

(операцій) в економіці. По суті незаконна поведінка безпосередньо стосуються 

використовуваних легальних економічних інститутів, тобто вона спрямована проти 

встановлених у державі правил, форм, процедур, контрольних і санкційних 

механізмів в частині регулювання економічної діяльності. 

 

2.1.3. Проблеми криміналізації посягань на сферу економіки у контексті 

розвитку ринкових відносин  

Ураховуючи певну теоретичну ускладненість і концептуально-прикладні 

відмінності в розумінні категорії суспільної небезпеки в Україні та США, цей 

пункт дисертації доцільно побудувати у формі декількох пов’язаних між собою 

змістових частин (блоків). Варто почати з загальнотеоретичних, на рівні концептів, 

міркувань щодо сучасних проявів криміналізації та декриміналізації економічних 

посягань в обох державах. Далі буде запропоновано аналіз ознак суспільної 

небезпеки економічних злочинів в Україні – від теоретичної бази до конкретних 

питань, з якими стикається практика, а також буде визначено, чи інтегрована, 

принаймні частково, така або схожа ознака злочину в американському 

кримінальному законі. Зрештою, цей пункт дисертації буде завершено оглядом 



121 

 

феномену надмірної криміналізації в США, який супроводжує еволюцію 

законодавства і практики про відповідальність за економічні злочини протягом 

останніх десятиліть. 

Із самого початку варто наголосити на важливості науково коректного 

з’ясування змісту суспільної небезпеки. У ст. 11 вітчизняного КК вказівка на 

суспільну небезпеку закріплена, як відомо, двічі. Спочатку у вихідному для всього 

кримінального законодавства визначенні злочину зазначено, що ним є (свідомо 

оминаю інші ознаки) суспільно небезпечне діяння (ч. 1 ст. 11). А далі в ч. 2 цієї 

норми вже розкривається малозначність діяння через відсутність суспільної 

небезпеки, тобто діяння не заподіяло й не могло заподіяти істотної шкоди фізичній 

чи юридичній особі, суспільству або державі, хоча формально таке діяння і містить 

ознаки злочину. 

М. Панов та С. Харитонов підкреслюють, що суспільна небезпека діяння є 

сутнісною, іманентною ознакою сукупного поняття «кримінальне 

правопорушення», має фундаментальний характер, а отже велике теоретичне та 

практичне значення. До змісту цього поняття, додають автори, повинні бути 

обов’язково включені всі суттєві узагальнені ознаки, які відображають сутнісні 

характеристики суспільної небезпеки [180, с. 17]. 

Варто зауважити, що далеко не всі автори сприймають зміст суспільної 

небезпеки однозначно. Так, за результатами проведеного розгорнутого 

соціологічного експерименту (переважно у формі опитування учасників), який 

охопив близько 200 українських правників, Д. Азаров зауважує, що відсутність 

спеціального правозастосовного тесту, який дозволив би чітко встановити міру 

суспільної небезпеки, фактично означає констатацію того, що закладання в основу 

системи індивідуалізації кримінальної відповідальності категорії суспільної 

небезпеки злочину суперечить вимогам верховенства права, зокрема принципам 

юридичної визначеності, захисту довіри, пропорційності, обмеження дискреційних 

повноважень, рівності перед законом і навіть законності та принципу розподілу 

влади. Кримінальний закон не можна будувати з розрахунку на те, що в процесі 

застосування кримінально-правових норм визначатиметься міра суспільної 
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небезпеки і залежно від цього вирішуватиметься питання про те, чи є вчинене 

діяння злочином. Водночас, резюмує автор, попри всі критичні міркування, цінність 

вчення про суспільну небезпеку злочину не варто применшувати [3, с. 16–17]. 

Указуючи на одностайність позицій вітчизняних науковців у тому, що 

суспільна небезпека полягає в заподіянні злочином істотної шкоди об’єктам, які 

охороняються кримінальним законом, або у створенні реальної можливості 

(загрози) заподіяння такої шкоди (дуалізм суспільної небезпеки), О. Дудоров 

визнає суспільну небезпеку об’єктивно-суб’єктивною категорією, уявлення про яку 

має історично мінливий характер і яка визначається низкою факторів, зокрема 

значущістю об’єкта кримінально-правової охорони, тяжкістю наслідків, способом 

дії, стадією вчинення діяння, формою вини [57, с. 86]. Наведений перелік факторів 

розкриває всю «калейдоскопічність» змістових характеристик цієї 

фундаментальної і складної категорії, що є першопричиною складнощів у 

приведенні її наукової дефініції до єдиного знаменника.  

Комплексний аналіз ступенів суспільної небезпеки діянь демонструє 

унікальність цієї ознаки злочину в кожному конкретному випадку. Так само як не 

існує двох абсолютно однакових злочинів, так і властивий їм характер суспільної 

небезпеки буде в кожному випадку специфічним. Попри це в реальному житті 

важко (якщо взагалі можливо) визначити ступінь тяжкості конкретного злочину й 

тим більше порівняти окремі види злочинів за ступенем суспільної небезпеки. 

Якщо, скажімо, порівняти умисне вбивство та викрадення чужого майна, чи умисне 

вбивство та вбивство через необережність, то різниця між ними в ступені 

суспільної небезпеки буде очевидною. Водночас у випадку з економічними 

посяганнями схоже порівняння вже не буде таким однозначним. Адже як 

правильно ідентифікувати і далі порівняти ступені суспільної небезпеки таких 

діянь проти встановлених економічних відносин як, наприклад, зайняття гральним 

бізнесом (ст. 203-2 КК) та протидія законній господарській діяльності (ст. 206 КК)? 

У який спосіб різні ступені суспільної небезпеки цих посягань узгоджені з їхніми 

відмінними безпосередніми об’єктами, а саме – встановленим порядком зайняття 

господарською діяльністю в частині законодавчої заборони на здійснення 
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грального бізнесу, установленим законодавством порядком здійснення 

підприємницької діяльності та відповідно встановленим порядком здійснення 

господарської діяльності, покликаним забезпечити стабільність господарського 

обороту, свободу підприємництва і дотримання засад добросовісної конкуренції? 

Які критерії тут потрібно застосовувати і на які кримінально-правові параметри 

досліднику варто першочергово звертати увагу? Ці питання є, безперечно, 

складними, неоднозначними; водночас коректне визначення змісту та ступеня 

суспільної небезпеки є необхідним.  

Для ілюстративного прикладу звернусь до однієї паралелі злочинів, щоб 

дослідити інтегровані в них характеристики суспільної небезпеки, – шахрайство з 

фінансовими ресурсами, відповідальність за яке передбачена в ст. 222 КК, та 

шахрайство як традиційний злочин проти власності (ст. 190 КК). У контексті 

заявленого аналізу мене a priori цікавитиме розмежування двох складів (а 

точніше – двох кваліфікованих складів) злочинів виключно за ознаками, що мають 

значення для встановлення ступеня їх суспільної небезпеки. Для цього зверну увагу 

на подібні кваліфікуючі ознаки, а також санкції за обтяжувальні склади обох видів 

шахрайства. Так, шахрайство, учинене у великих розмірах (що у двісті п’ятдесят і 

більше разів перевищує НМДГ – ч. 3 ст. 190 КК), карається позбавленням волі на 

строк від трьох до восьми років. Натомість шахрайство з фінансовими ресурсами, 

якщо воно завдало великої матеріальної шкоди (що у п’ятсот і більше разів 

перевищує НМДГ) (ч. 2 ст. 222 КК), карається штрафом від трьох тисяч до десяти 

тисяч НМДГ з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. Як бачимо, кваліфікований вид шахрайства з 

фінансовими ресурсами передбачає мінімальний розмір заподіяної матеріальної 

шкоди удвічі більший за аналогічну ознаку у складі «простого» шахрайства. 

Натомість санкції у складі господарської заборони з основним покаранням у виді 

штрафу до 10 тис. НМДГ відверто контрастують з максимальним розміром 

покарання за шахрайство у вигляді позбавлення волі на вісім років. 

Звичайно, не можна ототожнювати ступені суспільної небезпеки злочинів, 

норми про які розташовані в різних розділах Особливої частини КК, а їхні склади 
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мають різні об’єкти, об’єктивні сторони, відмінні юридично значущі ознаки. Це 

буде грубим порушенням волі законодавця та вироблених кримінально-правовою 

доктриною правил (критеріїв), інакше наступним кроком може стати зрівнювання 

суспільної небезпеки, скажімо, умисного вбивства та ухилення від сплати податків. 

Водночас навіть за наявності всіх раціональних застережень важко, принаймні з 

точки зору законів формальної логіки і не говорячи вже про засади криміналізації 

та положення теорії кримінальної відповідальності, пояснити очевидну 

невідповідність у санкціях за загальний і спеціальний прояви шахрайської 

поведінки. Адже обидва приписи «спрацьовують» за умови встановлення обману 

(зловживання довірою), вони є матеріальними, оскільки заподіюють реальну 

матеріальну шкоду у великих розмірах, урешті-решт сам законодавець підкреслює 

їхню схожість, коли в ч. 1 ст. 222 КК використовує застереження «у разі відсутності 

ознак злочину проти власності».  

З погляду теорії та практики ситуація з коректним визначенням характеру та 

ступеня суспільної небезпеки економічних злочинів ускладнюється ще й тим, що 

диспозиції відповідних заборон сконструйовані за принципом бланкетних, про що 

йшлось у попередньому підрозділі дисертації. Відповідно, правозастосувач 

повинен установити факт порушення не лише вимог кримінального закону, а й 

одночасно приписів галузевого законодавства, до яких безпосередньо відсилає 

норма КК. Отриманий позитивний результат указуватиме на досягнення галузевим 

правопорушенням злочинного рівня суспільної небезпеки та свідчитиме про його 

перехід у якісно нову форму – у злочин [179, с. 10]. 

У чому полягає сукупна суспільна небезпека всіх економічних злочинів та чи 

може вона розглядатися як певний системний феномен? Питання є непростим і 

багатофакторним, як власне і категорія суспільної небезпеки. Шукати відповідь на 

нього очевидно потрібно спираючись на ознаки видового (підгрупового) об’єкта 

цих посягань. Хоча у випадку з ідентифікацією такого об’єкта дискусій в 

юридичній літературі виникає не менше, аніж із розумінням природи суспільної 

небезпеки.  
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Якщо спробувати врахувати змістові відмінності між окремими видовими 

об’єктами економічних злочинів, то суспільну небезпеку можна подати в комплексі 

восьми її автономних, однак з очевидно єдиним вектором прояву, елементів 

небезпеки, а саме ознак злочинів: проти системи грошового обігу та фондового 

ринку; проти системи оподаткування та системи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування; проти бюджетної системи; проти порядку 

переміщення предметів через митний кордон України; проти порядку зайняття 

господарською діяльністю; злочинів проти прав кредиторів; проти засад 

добросовісної конкуренції; проти порядку приватизації. Є підстави припустити, що 

такі автономні прояви суспільної небезпеки істотно різняться за своїм ступенем та 

додатковими характеристиками, причому різняться як з юридичної точки зору (як 

їх убачає законодавець), так і з фактичної (як вони проявляються в реальному 

житті, негативно впливаючи на нормальні суспільні відносини у сфері 

господарювання). Отже, з усією актуальністю постає конкретний доктринальний 

запит на проведення більш ретельних досліджень суспільної небезпеки окремих 

груп економічних посягань, логічно об’єднаних єдиним видовим об’єктом. 

Водночас наведене не знімає з порядку денного питання про поглиблене вивчення 

характеристик суспільної небезпеки як кумулятивної ознаки всіх злочинів, норми 

про які об’єднані в розділ VII Особливої частини КК. 

На підставі висвітлених вище аргументів і міркувань можна охарактеризувати 

суспільну небезпеку економічних злочинів таким чином: вона полягає у створенні 

негативних (шкідливих) змін у національній економіці України та фрагментарно у 

світовій економіці на рівні її окремих компонентів – груп економічних відносин, 

має динамічну природу та, відповідно, різні сфери об’єктивного прояву у вигляді 

заподіяння переважно матеріальної шкоди, пов’язана з соціально-економічними 

процесами в державі та безпосередньо залежить від бланкетного способу описання 

економічних заборон, а також від використання інструментів нормотворчої 

техніки.  

Запропонований підхід не претендує на вичерпність чи абсолютну 

коректність – він лише відбиває авторський погляд на цю фундаментальну ознаку в 
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контексті дослідження матеріальної сторони відповідної групи посягань. Варто 

наголосити також на тих відмінностях, які простежуються у фактичній та 

законодавчо формалізованій суспільній небезпеці злочинів у сфері економіки. 

Якщо перший вид розкриває шкідливість для суспільних цінностей окремих 

проявів протиправної поведінки, то другий містить елемент штучності – тобто 

суспільна небезпека ідентифікована законодавцем лише через факт криміналізації 

та описання ознак злочину, хоча насправді на практиці проявів такої суспільно 

небезпечної поведінки, принаймні в розглядуваний період часу, немає. Ідеться про 

«мертві» норми вітчизняного КК. 

Далі стисло про специфіку співвідношення ознаки суспільної небезпеки з 

процесами криміналізації та декриміналізації економічних діянь, який варто почати 

зверненням до вихідного поняття кримінально-правової політики держави. Остання 

є системоутворювальним елементом усієї політики у сфері боротьби зі 

злочинністю, яка розробляє стратегію й тактику, формулює основні завдання, 

принципи, напрями та цілі кримінально-правового впливу на злочинність і засоби їх 

досягнення [16, с. 31]. 

На серйозні роздуми наводить констатація Є. Письменським тієї обставини, 

що політика у сфері протидії злочинності на сучасному етапі розвитку України 

зазнає регулярних змін, що зумовлене стрімкою трансформацією суспільних 

відносин, супроводжуваною загостренням соціальних, економічних і політичних 

проблем. Будучи складовою загальної політики в зазначеній сфері, кримінально-

правова політика реалізується шляхом застосування комплексу взаємопов’язаних 

методів. Від того, наскільки виваженою, узгодженою з правовими принципами та 

безпомилковою є кримінально-правова політика, безпосередньо залежить 

ефективність протидії злочинності [190, с. 230]. 

Показово, що висновки американських науковців, ґрунтуючись на результатах 

кримінально-правових, кримінологічних, соціологічних, психологічних та 

статистичних досліджень, підтверджують тезу про попереджувальний вплив 

кримінального закону. По-перше, власне факт наявності кримінально-правових 

санкцій за вчинення того чи іншого злочину вже є стримуючим злочинність 
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чинником. По-друге, якщо за злочин законом уже передбачене покарання у виді 

позбавлення волі, то подальше збільшення його строку не матиме 

попереджувального ефекту. По-третє, на практиці невідворотність кримінальної 

відповідальності часто має більший вплив на поведінку потенційних 

правопорушників, аніж тяжкість покарання [422, с. 34–35].  

Тепер щодо змісту понять «криміналізація» та «декриміналізація», зокрема в 

частині реалізації «економічного» блоку кримінально-правової політики держави. 

Складні теоретико-прикладні питання криміналізації та декриміналізації діянь 

зберігають свою актуальність протягом усього часу розвитку суспільних відносин і, 

зокрема, кримінально-правових відносин. Справді, історія розвитку кримінального 

законодавства свідчить, що одні діяння стають злочинами за волею законодавця – 

відбувається криміналізація, інші – навпаки, втрачають ознаку суспільної 

небезпеки, що призводить до їх декриміналізації. Прикладів на обидва правові 

явища у вітчизняному кримінальному законі, і особливо в його «економічному» 

блоці, чимало.  

Не буде зайвим нагадати, що криміналізація означає законодавче визнання 

певного діяння кримінальним правопорушенням, закріплення його ознак у законі, 

тобто встановлення за нього кримінальної відповідальності1. На думку П. Фріса, 

криміналізація – це процес виявлення суспільно небезпечних видів людської 

поведінки, визнання на державному рівні необхідності, можливості та доцільності 

кримінально-правової боротьби з ними та закріплення їх у законі про кримінальну 

відповідальність як злочинів [244, c. 20]. 

В Україні єдиною підставою криміналізації діянь є, як відомо, відповідний 

ступінь і характер їхньої суспільної небезпеки, який характеризується здатністю 

заподіювати об’єктам кримінально-правової охорони (а не будь-яким іншим 

об’єктам) істотну (а не будь-яку іншу) шкоду. У разі відсутності такого ступеня й 

характеру відбувається безпідставна криміналізація [75, c. 64]. 

 
1 Більш детально про теоретичні та прикладні питання криміналізації суспільно небезпечних діянь взагалі та в 

сфері економічних відносин зокрема див.: Каменський Д.В. Відповідальність за економічні злочини в Сполучених 

Штатах Америки та Україні: порівняльно-правове дослідження: монографія / переднє слово д-ра юрид. наук, проф. 

О.О. Дудорова. Київ: ВД «Дакор», 2020. С. 293–353. 
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Натомість декриміналізація означає виключення діяння з числа злочинних, 

скасування кримінальної відповідальності за них. При цьому не варто плутати 

декриміналізацію з виключенням з Особливої частини КК статті чи її частини, адже 

такий законодавчий крок може свідчити про вдосконалення кримінального закону, 

подолання раніше створених колізій у кримінальному законі. 

Доводиться визнати: чимало раніше передбачених у розділі VII Особливої 

частини КК суспільно небезпечних діянь були декриміналізовані необґрунтовано, 

за відсутності об’єктивних підстав для цього. Зокрема критичні зауваження 

викликає здійснена законодавцем у вересні 2019 р. декриміналізація фіктивного 

підприємництва (ст. 205 КК). Нагадаю: на підставі Закону від 18 вересня 2019 р. 

№ 101-IX «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на 

бізнес» ст. 205 КК було виключено. 

Останнім часом деякі представники фахової спільноти та особливо адвокати, 

які захищають інтереси підприємців у відносинах з фіскальними органами, 

порушували питання про скасування кримінальної відповідальності за фіктивне 

підприємництво. Увага головним чином зосереджувалась на таких обставинах: не 

виконуючи відповідну превентивну функцію, ст. 205 КК нерідко 

використовувалась правоохоронцями як інструмент тиску на бізнес; визнання 

недійсними (у зв’язку з їхньою безтоварністю) господарських операцій платників 

податків з контрагентами, що мають ознаки фіктивності, спричиняло 

законослухняним підприємцям значні фінансові втрати; кримінальне 

переслідування, здійснюване за ст. 205 КК, передусім мало на меті не покарання 

осіб, винуватих у вчиненні злочину, передбаченого цією статтею КК, а збирання 

доказів щодо ухилення від сплати податкових внесків, тобто самостійного, 

відмінного від фіктивного підприємництва злочину [91].  

Поряд з цим ст. 205 КК активно затребувана правозастосовною практикою: 

наприклад, у 2015 році на її підставі було засуджено 128 осіб, в 2016 році – 180 

осіб, у 2018 році – 141 особу, а за 8 місяців 2019 року – 81 особу [223; 224]. 

Виявляється, що з усіх заборон, розміщених у розділі VII Особливої частини КК, 
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ст. 205 КК разом із ст. 204 КК «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або 

транспортування з метою збуту підакцизних товарів» і ст. 213 КК «Порушення 

порядку здійснення операцій з металобрухтом» утворюють за інтенсивністю 

застосування «трійку лідерів», випередивши навіть традиційну ст. 199 КК і таку, 

що не втратить своєї актуальності аж допоки гральний бізнес в Україні не буде 

легалізовано, ст. 203-2 КК. 

Ст. 205 КК безпосередньо стосується конвертації – як і раніше, злободенного 

прояву тіньової економіки. Причини, які спонукають керівників суб’єктів 

«реального сектору економіки» займатись конвертацією безготівкових коштів у 

готівку, загальновідомі (високий рівень оподаткування фонду зарплати, який 

зумовлює економічну доцільність позакасових форм оплати праці; прагнення 

ухилитись від сплати ПДВ і податку на прибуток підприємств; необхідність 

сплачувати готівкою за «охоронні» послуги; бажання мати готівкові кошти для 

здійснення повсякденної фінансово-господарської діяльності тощо). Економічна 

ситуація, на жаль, дає підстави вести мову про доречність криміналізації так 

званого псевдопідприємництва. Зрозуміло і те, що цей крок жодним чином не 

вплине на мотивацію зазначених дій, не спроможний ані усунути, ані навіть 

мінімізувати ті чинники, які породжують вчинення фіктивних правочинів у 

діловій сфері. Адже ринок конвертаційних послуг вважається однією з форм 

функціонування ринкової економіки за умов недосконалої системи оподаткування 

та корупції, яка її прикриває [68, c. 46].  

Як відзначають фахівці, навіть жорстка політики НБУ щодо очищення 

банківського сектору не зупинила роботу конвертаційних центрів в Україні; 

пов’язані з тіньовою економікою трансакції можуть бути присутні в будь-якому 

банку в обсязі до 5% від усіх операцій. Утім, сприяння незаконній конвертації – 

не єдина сфера докладання зусиль зловмисників, які стоять за фіктивними 

суб’єктами господарювання: останні використовуються і для шахрайства та 

відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, створення передумов для 

ухилення від сплати податкових і соціальних внесків, безпідставного отримання з 

бюджету відшкодування ПДВ, досягнення інших протиправних цілей. До слова 
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фірми з ознаками фіктивності підозрювались у реструктуризації кредитного 

портфелю Приватбанку на суму 110 млрд грн [137].  

Видається, що питання кримінальної відповідальності за таке негативне 

явище в економіці, як фіктивне підприємництво, зберігає свою актуальність 

понині, навіть після його декриміналізації. Варто підтримати О. Дудорова в тому, 

що основна пов’язана з цією забороною проблема полягала не стільки в якості 

кримінального закону, скільки в його некваліфікованому або тенденційно-

вибірковому застосуванні. Зокрема, вказівка в уже виключеній ст. 205 КК на мету 

прикриття незаконної діяльності, хоч і не повною мірою враховувала 

процесуальну здійсненність кримінального переслідування як один із принципів 

криміналізації, загалом правильно орієнтувала правоохоронні органи на 

притягнення до кримінальної відповідальності фактичних управлінців 

підприємств, а не тих осіб «з пониженою соціальною відповідальністю», які 

виступають лише «живим» знаряддям в руках злочинців [68, c. 48].  

Отже, варто підкреслити: декриміналізація фіктивного підприємництва була 

передчасним, необґрунтованим кроком вітчизняного законодавця, навіть 

незважаючи на чималий обсяг конструктивної критики на адресу відповідної 

заборони.  

Також уже згаданим Законом України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

зменшення тиску на бізнес» були внесені редакційні зміни в текст примітки ст. 

212 КК у частині збільшення значних, великих та особливо великих розмірів 

шкоди, заподіяної внаслідок ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів)1. У такий спосіб законодавець необґрунтовано збільшив показники 

значного, великого та особливо великого розмірів коштів, від яких безпосередньо 

залежать кримінально-правова кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів. Така надмірна гуманізація кримінальної 

відповідальності для відповідної категорії платників податків, зборів не вбачається 

 
1 Керуючись п. 5 підрозділу 1 розділу XX та п.п. 1.1. ст. 169 ПК України, станом на 2020 рік відповідні 

розміри становлять: значний розмір – від 3 млн 153 тис. грн до 5 млн 255 тис. грн; великий розмір – від 5 млн 

255 тис. грн до 7 млн 357 тис. грн; особливо великий розмір – від 7 млн 357 тис. грн. 



131 

 

обґрунтованим законодавчим кроком. Серед аргументів проти часткової 

декриміналізації ухилення від сплати податків варто навести такий: механізми 

податкового контролю, передбачені чинним податковим законодавством, часто є 

менш ефективними порівняно з запобіжним впливом кримінально-правових 

санкцій. Відповідно, нормативні посилання на розміри шкоди, заподіюваної 

загальним, кваліфікованим та особливо кваліфікованим складами податкового 

ухилення, варто повернути хоча б до попередніх значень, які й без того були 

суттєвими. 

Продовжуючи авторський аналіз криміналізації посягань на сферу економіки в 

контексті розвитку ринкових відносин, потрібно зазначити, що врахування 

американським законодавцем і судовою практикою аналогів ознаки суспільної 

небезпеки в змісті кримінально-правових заборон, присвячених економічним 

деліктам, варте окремої уваги. 

Чи визнається суспільна небезпека ознакою злочину за американським 

кримінальним законом? Відповідно до загальновизнаної позиції, висловленої у 

вітчизняній юридичній літературі – ні, адже, як додають науковці, Сполучені 

Штати належать до групи країн, у законодавстві яких закріплено формальний 

підхід до визначення злочину. Тобто злочином визнається діяння, передбачене 

законом як кримінально каране (злочинним є те, що карається, або те, що 

передбачене кримінальним законом), – такий підхід уособлює виключно юридичну 

природу, юридичні ознаки злочину [35, c. 593]; натомість матеріальна ознака і, 

зокрема, небезпека для суспільства, перебуває за межами дефініції злочину. 

Це твердження варто перевірити. У федеральному КК визначення злочину, як 

відомо, відсутнє. Констатуючи цю відсутність, І. Козочкін водночас зауважує, що у 

КК більшості штатів передбачені різні варіанти формального визначення. Водночас 

учений звертає увагу на різноманітність підходів з цього питання в доктрині: одні 

автори є прибічниками формального визначення злочину, інші намагаються його 

«матеріалізувати», треті взагалі пропонують різноманітні варіанти змішаних 

концепцій [133, c. 21].  
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Поняття злочину традиційно виступає предметом американського 

доктринального та судового тлумачення. У пошуках науково коректної дефініції 

фахівці звертаються також до довідкової літератури, хоча коректної інформації в 

таких джерелах бракує. Так, у словнику «Merriam-Webster» під злочином 

розуміється заборонене діяння, до якого застосовується покарання (позбавлення 

волі або штраф) відповідно до публічного закону [287]. Спираючись на 

використовувані в загальному праві дефініції, юридичний словник Блека визначає 

злочин як вчинене або невчинене діяння, яке порушує публічне право, норми якого 

забороняють чи передбачають обов’язковість такого діяння; порушення публічного 

права чи обов’язку перед суспільством. За ознакою комплексного соціального 

вираження злочин відмежовується від цивільно-правового делікту [424]. Доречно 

зазначити, що в традиції загального права розкриття поняття злочину і видів 

злочинних посягань з самого початку пропонувалось крізь призму судових рішень. 

Натомість сьогодні переважна більшість указівок на злочинні діяння нормативно 

кодифіковані з урахуванням усталеного принципу «nullum crimen sine lege».  

Безпосереднє звернення до умовного аналога суспільної небезпеки міститься в 

роботі американського криміналіста Дж. Дресслера. Він називає її «соціальною 

шкідливістю» (англ. – social harm) та аналізує в межах вчення про об’єктивні 

ознаки злочину – actus reus (лат. – винний акт). Під соціальною шкідливістю цей 

автор пропонує розуміти негативний вплив чи створення загрози для будь-якого 

суспільно значущого інтересу. Запропоноване вченим визначення є змістово 

широким, розпливчастим і навіть більше – воно охоплює випадки поставлення в 

небезпеку важливих соціальних цінностей.  

Кримінальний закон, пише Дж. Дресслер, не карає людей лише за дії чи 

бездіяльність. Навпаки, він карає за дії чи бездіяльність, які шкодять суспільству. 

Урешті-решт закон має на меті попередити саме шкоду суспільству або покарати за 

її заподіяння. Свідома вольова поведінка – це actus у терміні actus reus, натомість 

соціальна шкідливість – це reus. Далі вчений розкриває властивість ознаки 

соціальної шкідливості саме публічній галузі кримінального права. Хоча будь-яка 

особа може стати жертвою злочину, кримінальне переслідування відбувається саме 
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від імені суспільства, оскільки вважається, що шкода від злочину заподіюється всій 

громадськості та, як необхідний результат, саме суспільству надане право 

засуджувати злочинця за соціальну шкідливість його вчинку. Насамкінець 

американський дослідник радить орієнтуватися на три групи ознак під час 

установлення специфіки соціальної шкідливості конкретного протиправного 

діяння: власне діяння, наслідки, а також супутні ознаки (або, якщо звернутись до 

понятійного апарату кримінального права України, – додаткові ознаки об’єктивної 

сторони складу злочину) [296, c. 106–108]. 

Аналіз американської юридичної літератури на предмет ідентифікації 

елементів суспільної небезпеки продемонстрував, що чимало американських 

дослідників визнають і загалом позитивно оцінюють змістові соціально-правові 

зв’язки між реальним заподіянням (або реальною загрозою заподіяння) шкідливих 

для суспільства наслідків та реакцією з боку держави на такі антисоціальні прояви 

у формі кримінальної відповідальності. При цьому широко вживаним в 

американській доктрині терміном для позначення одночасно і суспільної 

небезпеки, і суспільного осуду є «соціальне клеймо» (англ. – stigma). Тобто своїм 

протиправним діянням злочинець, так би мовити, виводить себе за межі 

законослухняного, порядного суспільства, отримуючи за це клеймо соціального 

осуду. І вже значно пізніше, завдяки реалізації такої мети покарання, як 

ресоціалізація, він може знову повернутися до числа законослухняних 

представників американського соціуму. Тобто можна зазначити, що соціальне 

клеймо схоже на стан, так би мовити, суспільної (не юридичної) судимості – це 

однозначно негативний стан, який безпосередньо залежить від тяжкості 

вчиненого злочину, попередньої кримінальної історії винного (рецидив, статус 

зареєстрованого злочинця, звільнення під нагляд, інші прояви юридично значущої 

поведінки в минулому) і з часом буде погашатися завдяки активній 

посткримінальній поведінці особи, зміні об’єктивних обставин навколо нього, 

урешті-решт через постійні зміни в самому суспільстві.  

Наведені в попередніх рядках міркування спонукають приєднатись до 

обстоюваної М. Рудковською позиції про те, що кримінальні закони деяких 
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зарубіжних держав (до них варто віднести і США – Д.К.) містять формальне 

поняття злочину, однак той факт, що суспільна небезпека як ознака поняття 

злочину не відображена в його дефініції, ще не означає її відсутності як такої 

[207, c. 153]. 

Якщо взяти до уваги висвітлене вище застереження Д. Азарова про те, що 

кримінальний закон не може бути побудовано на презумпції того, що в процесі 

застосування кримінально-правових норм визначатиметься міра суспільної 

небезпеки і залежно від цього вирішуватиметься питання про те, чи є вчинене 

діяння злочином, то американській підхід до інтерпретації категорії «соціальна 

шкідливість» отримує декілька об’єктивних переваг. По-перше, усталений у 

вітчизняному законі і доктрині формально-матеріальний підхід до визначення 

злочину визнано оптимальним, таким що дозволяє давати належну юридичну 

оцінку не просто порушенням вимог КК, а порушенням, які створюють негативні 

наслідки для суспільства. До слова в межах цієї роботи визнано неприйнятним 

підхід американського законодавця і правозастосувача (на рівні прецедентної 

практики ВС США) до конструювання, бодай обмеженого, норм про злочини 

суворої відповідальності (про них йтиметься згодом).  

По-друге, поняття «шкідливість» дозволяє дати реальну, прагматичну оцінку 

вчиненого діяння як такого, що негативно впливає, навіть через певний проміжок 

часу на охоронювані в суспільстві цінності. Тобто про існування небезпеки «тут і 

зараз» може навіть не йтись: шкода настає опосередковано або через певний час. 

Особливо вдало ознака шкідливості проявляється в кримінально-правових нормах 

зі складними бланкетними диспозиціями, покликаних охороняти групи інтенсивно 

регульованих державою відносин, зокрема: у сфері довкілля (наприклад, поступове 

засмічення об’єктів природи, яке проявляється лише згодом та у великих 

масштабах), у сфері виконання певних небезпечних видів робіт (неякісне 

будівництво або капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, яке через 

деякий час призвело до аварії з численними людськими жертвами), а також у сфері 

протидії корупції та, звичайно, регулювання економічних відносин (різноманітні 

схеми обману чи зловживання довірою в економіці). Тобто категорія соціальної 
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шкідливості здатна більш повно і точно охопити складні, багатоепізодні форми 

злочинної поведінки, при цьому однаково якісно охоплюючи і, так би мовити, 

загально-кримінальні посягання (убивство, тілесні ушкодження, зґвалтування, 

грабіж тощо). 

По-третє, поняття «соціальний» у розглядуваному словосполученні також 

видається більш вдалим порівняно з «суспільним»: воно дозволяє адресувати 

ситуації заподіяння шкоди окремим соціальним групам чи навіть соціальним 

інституціям як компонентам суспільства. Це поняття є прогресивним, сучасним, 

воно кореспондує фундаментальним категоріям «соціальна держава» 

(ст. 1 Конституції України), «соціальний захист населення», «соціальні гарантії». 

Продовжуючи: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції 

України); Україна як соціальна держава розподіляє суспільне багатство згідно з 

принципом соціальної справедливості та піклується про зміцнення громадянської 

злагоди (п. 2.1. Рішення Конституційного Суду України від 25 січня 2012 року № 3-

рп/2012). Таким чином, ознайомлення з фундаментальними концепціями соціальної 

держави та людини як найвищої соціальної цінності виступають додатковим 

аргументом на користь тези про те, що юридично правильніше говорити про a priori 

антисоціальний (соціально шкідливий) характер спричинених злочином наслідків 

(створення загрози їх заподіяння). 

Зазначений підхід, потребуючи фахового обговорення, тим не менш може 

бути використаний під час вдосконалення нормативного положення про поняття 

злочину (ч. 1 ст. 11 КК) через визначення відповідного діяння як соціально 

шкідливого.  

Варто зауважити, що кримінальному праву США відомі непоодинокі випадки, 

коли норми про нові білокомірцеві злочини включаються в текст федерального КК 

після чергової економічної кризи, гучного корпоративного скандалу або навіть 

одиничного факту порушення закону в новий, раніше невідомий спосіб. У США, 

як, до речі, і в нашій державі, законодавча техніка в частині ухвалення нових 

кримінально-правових заборон часто стає «заручником» політичних процесів. Там 
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політично престижно бути «жорстким до злочинності» (поширений англійський 

термін – «tough on crime»), адже американський електорат загалом позитивно 

реагує на нові спроби приборкання злочинності у всіх її проявах та під різними 

політичними гаслами. Наразі на сучасному етапі розвитку американського 

суспільства модною стає агресивна протидія білокомірцевій і, зокрема, 

корпоративній злочинності, яка в деяких випадках може заподіяти матеріальну 

шкоду на мільярди доларів. 

Ухвалення вже згаданого в дисертації Акта Сарбейнса-Окслі у 2002 році 

(англ. – Sarbanes-Oxley Act, також відомий як Акт про корпоративну й аудиторську 

звітність і відповідальність) є яскравим прикладом цьому. Окрім суто регулятивних 

за своїм змістом положень, Акт також запроваджував у федеральне законодавство 

нові склади злочинів, які описували різні форми фінансового шахрайства та 

втручання в здійснення правосуддя, а також у декілька разів підвищив кримінальні 

санкції за вже наявні фінансові злочини. Показово, що на момент ухвалення Акта у 

федеральному КК США вже були заборони, які охороняли суспільство від 

фінансових махінацій та перешкоджань діяльності правоохоронних органів і судів. 

Ще до ухвалення Акта Сарбейнса-Окслі федеральний КК містив три заборони 

на втручання в діяльність правозастосовних органів: § 1503 – забороняє незаконний 

вплив чи заподіяння тілесних ушкоджень представнику влади чи присяжному; 

§ 1505 – забороняє незаконне втручання в процесуальні заходи за участю 

державних департаментів, агентств та комітетів; § 1512(b) – забороняє тиск на 

свідка, потерпілого чи інформатора.  

Не приділяючи достатню увагу факту існуванню цих трьох статутів, які вже 

містять підстави кримінальної відповідальності за перешкоджання законній 

правозастосовній діяльності, Конгрес, реагуючи на низку резонансних 

корпоративних скандалів, дійшов висновку про потребу закріплення додаткових 

норм про кримінальну відповідальність за протидію офіційним розслідуванням чи 

провадженням. Таким чином, у КК США були включені дві новели: § 1512(с) та 

§ 1519. Перша норма визнає злочином будь-які форми підробки, знищення чи 

приховування документів з метою недопущення використання документів у будь-
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яких офіційних процесуальних заходах, а також будь-яке інше втручання чи спроба 

перешкоджання таким заходам. Такі дії караються штрафом та (або) позбавленням 

волі на строк до 20 років. За змістом § 1512(с) КК США є схожим і водночас 

значно ширшим за § 1512(b), оскільки передбачає ширше коло суб’єктів – не лише 

представників корпорації, у зв’язку з діяльністю якої було реалізовано протиправну 

поведінку, а й будь-яких інших осіб, які з особистих чи професійних мотивів 

прагнуть приховати (перекрутити) реальний стан справ у компанії.  

Друга новела, § 1519 КК США, передбачає аналогічні санкції для будь-яких 

осіб, які свідомо підроблюють, знищують, пошкоджують, приховують чи додають 

фальсифіковані записи в будь-який документ, файл чи об’єкт матеріального світу з 

метою перешкоджання, недопущення чи втручання в хід офіційного розслідування 

чи іншого офіційного заходу з будь-якого приводу та в межах юрисдикції будь-

якого органу влади чи агентства США чи у зв’язку з судовим провадженням на 

підставі розділу 11 ЗЗ США1. Описова частина § 1519 КК США є занадто 

узагальненою, здатною охопити будь-які прояви непокори офіційним вимогам у 

корпоративному середовищі, чого не було раніше. Сенатор П. Лехі, автор проєкту 

Акта Сарбейнса-Окслі, зазначив, що § 1519 КК США покликаний максимально 

широко охоплювати будь-які дії, спрямовані на знищення чи фальсифікацію 

фізичних доказів, якщо винні особи мали на меті перешкодити офіційному 

розслідуванню [336, c. 252–253].  

Очевидно, що в наведеній ситуації може йтись про допущення американським 

законодавцем серйозної помилки у вигляді надмірної криміналізації. Принагідно 

хочу звернутись до позиції М. Мельника, який пише про існування різного роду 

факторів, які можуть спричинити неправильну або так звану помилкову 

криміналізацію, та називає такі її види: необґрунтована, надмірна, неповна, 

неправильна. Зокрема, надмірна криміналізація має місце у випадку, коли в ній 

немає об’єктивної необхідності, що зумовлене наявністю кримінальної 

відповідальності за діяння, яке криміналізується. У такому разі криміналізації 

підлягає діяння, якому притаманні необхідні для криміналізації характер та ступінь 

 
1 Розділ 11 Зібрання законів США регламентує комплекс питань, пов’язаних з процедурою банкрутства.  
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шкідливості, але яке не має потреби в криміналізації, оскільки кримінальна 

відповідальність за нього вже передбачена законом. Це призводить до появи 

дублюючих або непотрібних спеціальних складів злочинів [156, с. 95]. Видається, 

що саме прояв надмірної криміналізації (мовою українського кримінального права) 

мав місце під час ухвалення Конгресом США двох нових заборон про 

відповідальність за незаконне втручання в діяльність правоохоронних органів.  

Варто зауважити: використання методу криміналізації вимагає детально 

аналізувати наявні кримінально-правові заборони з метою уникнення стану їх 

перенасиченості – у зворотному випадку може відбутись криміналізація діяння, 

потреба в якій відсутня через наявність уже встановленої кримінальної 

відповідальності за таке діяння [190, с. 232]. 

Американська дослідниця С. Біл указує на типові прояви надмірної 

криміналізації діянь у США: 1) прояв надмірної та недостатньо контрольованої 

дискреції в діяльності представників правозастосовних органів, а також існування 

небезпеки зловживання наданими законом правами та повноваженнями (очевидно, 

тут ідеться про, так би мовити, правозастосовну криміналізацію); 2) неминуча і 

часто необґрунтована відмінність процесуальних статусів винних осіб за наявності 

схожих об’єктивних обставин справи; 3) існування потенційних загроз для 

конституційних та процесуальних гарантій учасників кримінально-процесуальних 

відносин через недоліки в законодавстві та практиці його застосування; 4) часто 

недоцільне витрачання і без того обмежених кадрових та матеріальних ресурсів 

правоохоронних органів з точки зору ефективності протидії злочинності [274, с. 

749.]. Як можна побачити з наведеної класифікації, американські автори вкладають 

у термін «надмірна криміналізація» інший зміст, аніж українські колеги – ідеться 

не про вади матеріального законодавства та не про помилки в кримінально-

правовій політиці держави, а про здебільшого кримінально-процесуальні 

«перегиби», а також про неправильне застосування матеріально-кадрового 

потенціалу федеральних правоохоронних органів. 

Розвиток американської правозастосовної практики в частині застосування 

заходів кримінально-правового впливу за економічні злочини спонукає вести мову 
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про існування самобутніх «метаморфоз» суспільної небезпеки в США. Наразі 

першопричин втрачання ознакою суспільної небезпеки свого справжнього, не 

відірваного від реалій практики, змісту тут вистачає. Це і «велика політика» з 

урахуванням уже згаданого принципу «будь жорстким до злочинності», коли 

кількість злочинів постійно зростає, а санкції за уже наявні істотно посилюються; і 

зловживання прокурорами своїми широкими дискреційними повноваженнями; і 

відсутність будь-якої більш-менш виразної систематизації кримінального 

законодавства, тим більше на законопроєктній стадії, що породжує неузгодженості 

(колізії) кримінально-правового регулювання; і активне лобіювання з боку 

суспільно-політичних груп за збільшення питомої ваги кримінального закону в 

окремих сферах правого регулювання (знову ж таки, білокомірцева злочинність тут 

у «лідерах»). У широковідомій в американських наукових колах статті, присвяченій 

«патологічним» проявам кримінально-правової політики, професор У. Стантц пише 

про те, що невиправдана об’ємність федерального кримінального права може 

пояснюватись, принаймні частково, відносинами між законодавчою та 

прокурорською владою, тоді як владу судову відсунуто першими двома сферами 

впливу на умовну периферію дії кримінального права [390, с. 528].  

Водночас можна ідентифікувати принаймні одну спільну рису системного 

характеру: це проблема визначення оптимального балансу між реально наявною 

суспільною небезпекою як сукупною категорією абсолютно всіх видів серйозних 

загроз для нормальних соціальних відносин (у різних проявах) та обсягом 

нормативного, кримінально-правового реагування на них з боку національного 

законодавця. Питання про визначення такого оптимального балансу за схемою 

«реальний у суспільному контексті злочин – адекватна йому (також у суспільному 

вимірі) кримінальна відповідальність» і водночас із застосуванням досконалих 

прийомів законодавчої техніки є настільки багаторівневим і надскладним, що не 

варто навіть спекулювати на тему можливості його досягнення. Водночас 

принаймні ідентифікація цієї безперечно актуальної та складної проблематики 

повинна «розбурхати» уми, а згодом і ресурси науковця, законодавця і практика. 

Якщо ми прагнемо вдосконалювати кримінальний закон, робити його більш 
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узгодженим, суспільно-орієнтованим, урешті-решт справедливим (спрямованим на 

реалізацію принципу верховенства права), то рано чи пізно повинні будемо 

зосередити зусилля на проблемах визначення та характеристики суспільної 

небезпеки в їхньому комплексі, взаємообумовленості, навіть суперечливості.  

Дослідивши соціально-юридичний зміст суспільної небезпеки та її 

об’єктивного прояву в окремих економічних злочинах, та проаналізувавши питання 

встановлення ознак суспільної небезпеки у складах досліджуваної групи діянь, 

визначено особливий характер і ступінь суспільної небезпеки економічних 

злочинів. Вона полягає у створенні негативних змін у національній економіці 

України та фрагментарно у світовій економіці на рівні її окремих компонентів – 

груп економічних відносин; має динамічну природу, і відповідно, різні форми 

об’єктивного прояву у виді заподіяння (здебільшого) матеріальної шкоди 

учасникам економічних відносин; пов’язана з поточними соціально-економічними 

процесами в державі та безпосередньо впливає на бланкетний спосіб установлення 

економічних заборон і на використанні законодавцем інструментів нормотворчості.  

У порівняльному режимі доведено, що попри панівну у вітчизняній доктрині 

думку про невтілення ознаки суспільної небезпеки у складах федеральних злочинів 

за законодавством США, така ознака (точніше – її змістовий еквівалент) фактично є 

властивою американській кримінально-правовій матерії, вона визначається як 

соціальна шкідливість злочину (англ. – social harm).  

Також звернуто увагу на те, що пріоритетним напрямом кримінально-правової 

політики США на сучасному етапі залишається розв’язання складної проблематики, 

пов’язаної з феноменом надмірної криміналізації, не останньою чергою в 

економічній сфері. Установлені та проаналізовані ключові прояви цього феномену: 

запровадження нових кримінально-правових норм без чіткого відбиття ознаки вини; 

застосування доктрини суворої відповідальності за протиправні дії третіх осіб за 

відсутності вини; істотне розширення меж дії кримінального закону задля 

охоплення ним тих сфер економічної діяльності, які раніше регулювались цивільно-

правовими нормами; законодавче затвердження обов’язкових мінімальних розмірів 

покарань, які не враховують реальний зміст та ступінь вини правопорушника; 



141 

 

низька якість законодавчої техніки при формуванні нових кримінально-правових 

заборон, які повністю або частково дублюють одна одну. 

На цьому фоні підкреслюється тенденція до помилкової декриміналізації тих 

діянь в Україні, які негативно впливають на розвиток національної економіки, 

заподіюють реальну шкоду учасникам економічних відносин. Зокрема критикується 

виключена з КК норма про фіктивне підприємництво (ст. 205), а також часткова 

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

платежів – через необґрунтоване збільшення показників значного, великого та 

особливо великого розмірів коштів, від яких залежать кримінально-правова 

кваліфікація податкового злочину. 

 

2.2. Особливості взаємодії положень регулятивного законодавства у сфері 

економіки та кримінально-правових норм, що забезпечують її охорону 

Закріплення в чинному КК відповідальності за суспільно небезпечні 

порушення в сфері економічних відносин обумовлює виникнення нагальної 

потреби в загальнотеоретичному осмисленні та змістовому юридичному аналізі 

проблемних питань, пов’язаних з особливостями реалізації механізмів такої 

відповідальності. Ці процеси цілком природно відбуваються в умовах еволюції 

відносин у різних сферах вітчизняної економіки, бурхливого (а часом відверто 

спонтанного) розвитку регулятивного (економічного) законодавства, а також 

покращення рівня правосвідомості громадян. Ураховуючи відносно молоду 

систему ринкової економіки України, наявність чималої кількості недоліків у 

регулюванні економічних процесів, а також очевидно недостатню узгодженість 

між власне кримінально-правовими та регламентуючими положеннями 

українського законодавства щодо додержання вимог законодавства під час ведення 

бізнесу, значною мірою актуалізується науковий пошук шляхів синхронізації 

кримінального та регулятивного законодавства у сфері економіки.  
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2.2.1. Міжгалузеві зв’язки між нормами регулятивного та кримінального 

законодавства України 

Варто нагадати, що норми розділу VII Особливої частини КК традиційно 

містять бланкетні диспозиції. Застосування останніх, як відомо, передбачає 

звернення до норм інших галузей законодавства, які конкретизують передбачені 

або частково описані у КК ознаки складів злочинів. Під час кваліфікації злочинів, 

передбачених статтями з бланкетними диспозиціями, повинні встановлюватись 

ознаки, які містяться не лише в кримінальному законі, а й у інших нормативних 

актах, нормативно-правових договорах, правових звичаях – ці ознаки є 

обов’язковими для встановлення.  

До великого за обсягом масиву економічного законодавства (регулює 

економічні процеси на всіх рівнях) як у США, так і в Україні можна віднести, 

наприклад, спеціальні закони та кодекси, які регламентують питання реалізації 

податкової, бюджетної, банківської, зовнішньоекономічної діяльності, численні 

урядові постанови, накази, положення, правила, інструкції, методики, видані та 

затверджені центральними та регіональними органами влади. Такий підхід 

законодавця до конструювання диспозицій обумовлений специфікою 

охоронюваних аналізованим розділом КК відносин, які досить ретельно 

регламентовані іншогалузевими нормативними актами [100, c. 72]. Останні 

установлюють, своєю чергою, загальні та спеціальні вимоги з боку держави до 

здійснення економічної діяльності, визначають обов’язкові нормативи, стандарти, 

застереження, компенсаторні механізми, соціальні гарантії.  

У порівняльно-правовому контексті Є. Стрельцов пише, що в законодавстві 

Англії і США діяння, які вважаються злочинними проявами в економіці, закріплені 

не лише в кримінальному законодавстві. Наприклад, до законодавчих актів 

цивільно-правового характеру, що регулюють конкретну сферу економічних 

відносин, включаються окремі кримінально-правові заборони, які дозволяють 

здійснювати комплексне кримінальне переслідування осіб, винних у злочинах 

економічного характеру. В Англії діяльність фінансової сфери регулюється двома 

групами норм: цивільного та кримінального права. За такого підходу, незважаючи 
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на перевагу цивільно-правових норм за кількістю, зберігається певний паритет між 

інтересами підприємництва та інтересами держави, тобто інтереси бізнесу 

«охороняє» цивільне право, а інтереси держави – кримінальне право [228, c. 66–67]. 

З наведеним спостереженням, у частині збереження за кордоном певного балансу 

між цивільно-правовим і кримінально-правовим регулюванням економічних 

відносин, варто погодитись. 

Вагомий внесок у дослідження феномену бланкетності в науці кримінального 

права України зробили, зокрема, такі автори, як Ю. Баулін, Г. Болдарь, С. Гавриш, 

Н. Гуторова, О. Дудоров, В. Навроцький, Ю. Пономаренко, В. Тацій, Є. Фесенко, 

С. Яценко. Якісний системний аналіз зазначеної проблематики здійснила Г. Яремко 

на сторінках дисертаційного дослідження, присвяченого бланкетним диспозиціям у 

статтях Особливої частини КК [265]. А наукова стаття О. Дудорова, присвячена 

проблемним питанням і перспективам розвитку бланкетного способу описання 

диспозицій кримінально-правових норм, привертає увагу послідовністю наукового 

аналізу, ретельним висвітленням гостродискусійних положень, а також 

конструктивними висновками, що спонукають по-іншому поглянути на питання 

законодавчої техніки, доктринального тлумачення та наявних правозастосовних 

підходів до сфери бланкетності [52, c. 372–378]. Стабільний науковий інтерес до 

питань, пов’язаних з особливостями побудови, тлумачення та застосування 

бланкетних диспозицій норм КК зумовлений, поміж іншого, сучасними 

тенденціями розвитку суспільних відносин, які вимагають запровадження нових, 

«гібридних» моделей кримінально-правового регулювання цих відносин.  

Як слушно зауважує В. Навроцький, можливість і необхідність використання 

під час кваліфікації злочинів норм інших галузей права, навіть коли на них немає 

прямого посилання в статті кримінального закону, базується на системному 

характері права, вазємозв’язку і взаємозалежності між нормами різних галузей права 

[162, c. 81].  

У Рішенні від 19 квітня 2000 р. № 6-рп/2000 у справі про зворотну дію 

кримінального закону в часі КСУ зазначив, що бланкетна диспозиція кримінально-

правової норми лише називає або описує злочин, а для повного визначення його 
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ознак відсилає до інших галузей права. Суд додав, що бланкетна диспозиція 

кримінально-правової норми має загальний і конкретизований зміст: загальний 

зміст бланкетної диспозиції передається словесно-документною формою 

відповідної статті Особливої частини КК, а конкретизований зміст передбачає 

певну деталізацію відповідних положень інших нормативно-правових актів, що 

наповнює кримінально-правову норму більш конкретним змістом [206, c. 32].  

Як відомо, чимало статей вітчизняного КК містять бланкетні диспозиції. 

Окрім чітко вираженого «бланкетного» забарвлення розділу КК про злочини у 

сфері господарської діяльності такий спосіб законодавчого опису змісту та обсягу 

протиправної поведінки також чітко простежується в розділах Особливої частини 

КК про злочини проти довкілля, злочини проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту, злочини проти безпеки виробництва та в деяких інших.  

Вимога звертатись під час кваліфікації злочинів до інших нормативних актів, 

які не включені до галузі кримінального законодавства, однак на які треба 

посилатись для повного розкриття (конкретизації) змісту складу злочину, закладена 

вітчизняним законодавцем заздалегідь, уже під час ухвалення кримінально-

правової норми з бланкетною диспозицією. Має рацію В. Борисов, коли пише, що 

акти та норми, які конкретизують зміст відповідних диспозицій, можуть бути 

видані до набрання чинності законом про кримінальну відповідальність, який 

містить бланкетну диспозицію, одночасно з ним або після його видання; вони 

можуть змінюватися, але при цьому норма закону про кримінальну 

відповідальність, яка має бланкетну диспозицію, залишається без змін [144, c. 44]. 

Питання про галузеву афілійованість нормативних актів, безпосередньо 

пов’язаних з бланкетними диспозиціями норм КК, у літературі вирішується, як 

відомо, неоднозначно. Частина науковців визнає такі акти джерелом кримінального 

права, виходячи з того, що вони разом з нормами КК визначають злочинність 

діянь. Водночас інші вчені заперечують тезу про «кримінально-правову 

належність» нормативних актів, до яких відсилають бланкетні диспозиції норм КК, 

уважаючи, що всі без винятку ознаки складів злочинів зосереджені саме в КК, а не 

розкидані по інших нормативних актах.  
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Г. Яремко справедливо визнає іншогалузеві джерела права, які 

застосовуються для конкретизації змісту бланкетної диспозиції в статті КК, 

джерелами кримінального права, а не кримінального закону, а також 

додатковою нормативною підставою кримінально-правової кваліфікації. 

Авторка наголошує на тому, що до таких іншогалузевих джерел права належать 

не лише нормативно-правові акти та нормативно-правові договори, а й правові 

звичаї. Конструктивним є запропонований дослідницею поділ бланкетних 

диспозицій у статтях Особливої частини КК на ті, які обмежують допустимий 

рівень бланкетності прямою вказівкою на юридичну силу джерел права, і ті, які 

безпосередньо не містять обмежень такого рівня. Цікаво, що Г. Яремко відносить 

розділ VII Особливої частини КК до таких, що містять найбільшу кількість статей з 

бланкетними диспозиціями [265, c. 11, 13, 29–36, 71, 152–156, 196].  

З урахуванням того, що умови відповідальності за злочини зі змішаною 

протиправністю одночасно визначаються як КК, так і іншими нормативними 

актами, панівна в юридичній літературі теза про підпорядковану, допоміжну роль 

останніх видається суперечливою. Як слушно пише з цього приводу М. Пікуров, 

застосування кримінально-правової норми з бланкетною диспозицією неможливе 

без одночасної юридичної оцінки вчиненого діяння з точки зору змісту норми 

іншої галузі права. А тому під час кваліфікації злочинів зі змішаною 

протиправністю повинні встановлюватись ознаки, які містяться не лише в 

кримінальному законі, а й в інших нормативних актах, і з точки зору обов’язковості 

встановлення ці ознаки стають однаковими [187, c. 385]. 

Підтримую висловлену в юридичній літературі думку про те, що пов’язані з 

бланкетними диспозиціями норм КК акти іншого (регулятивного) законодавства не 

повинні визнаватися складовою (джерелом) кримінального законодавства.  

Інтенсивність унесення змін до економічного блоку вітчизняного 

законодавства повністю виправдовує розмежування змісту норм кримінально-

правового та позитивного (регламентуючого) спрямування. У протилежному 

випадку про якість і стабільність кримінального закону взагалі не йшлося би. У 

цьому контексті І. Сингаївська справедливо зауважує, що про самоізоляцію 
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кримінального права від інших юридичних дисциплін взагалі не може йтись, адже 

ця галузь права «пронизана» всебічними зв’язками, на що вказує і велика кількість 

бланкетних норм вітчизняного КК, і його охоронне призначення, а також утілені в 

ньому специфічні прийоми законодавчої техніки [216, c. 185–186.]. Як слушно 

додає Г. Болдарь, специфіка міжгалузевої взаємодії кримінального права в 

диспозиціях статей Особливої частини КК полягає в «запозиченні» іншогалузевого 

нормативного матеріалу, формами якого є: 1) бланкетність диспозицій; 

2) використання в статтях КК іншогалузевих термінів або складних лексичних 

структур [14, c. 82]. 

Розв’язання проблеми бланкетності в кримінальному праві перебуває як у 

площині вдосконалення КК, так і в площині, не пов’язаній з таким удосконаленням. 

У першому випадку може йтись про вирішення таких питань: збільшення питомої 

ваги описового елемента в описово-бланкетних диспозиціях норм КК; закріплення в 

них достатньої кількості чітких криміноутворювальних ознак; доповнення КК 

нормою, подібною до ч. 3 ст. 63 Конституції України, яка покликана враховувати 

специфіку вирішення питань матеріального права в разі неоднозначності положень 

як КК, так і регулятивного законодавства; приведення у відповідність з ч. 1 ст. 58 

Конституції України ст. 5 КК, присвяченої зворотній дії закону про кримінальну 

відповідальність у часі; включення в КК норми про різновид юридичної помилки, 

яка б враховувала специфіку психічного ставлення в злочинах зі змішаною 

протиправністю. У другому випадку, розмірковує О. Дудоров, повинно йтись, 

зокрема, про підвищення фахового рівня та поглиблення спеціалізації працівників 

правозастосовних органів, роз’яснення специфічних моментів застосування 

кримінально-правових норм з бланкетними диспозиціями на сторінках якісних 

наукових коментарів [53, c. 55]. 

З метою забезпечення більш об’єктивного осмислення складних питань 

інтерпретації та застосування кримінально-правових норм з бланкетними 

диспозиціями перспективним видається реалізація порівняльно-правових 

досліджень з критичним аналізом напрацювань інших держав у частині 

кримінально-правової охорони економічних відносин від протиправних утручань 
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саме за допомогою запровадження механізмів «симбіозу» положень кримінального 

і регулятивного (позитивного) законодавства. А тому наступний пункт дисертації 

буде присвячено вивченню американського підходу до конструювання 

кримінально-правових заборон, застосування яких перебуває в безпосередній 

залежності від звернення до норм позитивного законодавства.  

 

2.2.2. Вплив регулятивних приписів на розвиток американського 

законодавства про відповідальність за економічні злочини та практику його 

застосування 

Позитивне ставлення до зв’язків між матеріальним кримінальним правом та 

нормами регулятивного законодавства, зокрема в сфері регулювання економічних 

відносин, простежується також у роботах американських правників, хоча термін 

«бланкетність» для позначення таких зв’язків у науковому обігу цієї країни не 

використовується. Такий «симбіоз» видається цілком виправданим для будь-якої 

сучасної правової системи, адже неможливо перенести весь комплекс суспільних 

відносин, що потребує правової регламентації та запровадження механізмів 

відповідальності, виключно у сферу кримінально-правового регулювання. 

У багатьох аспектах економічні приписи підпадають під уніфіковані в США 

стандарти конструювання кримінально-правових заборон. Особливо помітно це на 

прикладі опису видів та розмірів покарань у санкціях відповідних параграфів. 

Водночас норми про злочини проти окремих економічних інтересів держави 

(наприклад, бюджетних, податкових, антимонопольних) утворюють особливі та 

певною мірою автономні групи суспільно небезпечних діянь, які посягають на 

функціонування конкретних сфер федеральної економіки і, відповідно, мають 

власний «набір» криміноутворювальних ознак. Такий висновок випливає уже з 

аналізу місця розташування таких заборон: вони закріплені переважно у 

відповідних розділах ЗЗ США, присвячених законодавчій регламентації окремих 

сфер (процесів) федеральної економіки [110, с. 251–254].  

Незважаючи на відсутність чіткої кодифікації федеральних економічних 

заборон у США і водночас на наявність численних і складних зв’язків між 
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кримінально-правовими та регулятивними приписами, у цій державі кримінально-

правові заборони на вчинення економічних посягань традиційно характеризуються 

більшою стабільністю, а також прогнозованістю застосування порівняно з нашою 

державою. Заради справедливості зазначу, що далеко не остання роль тут належить 

саме системі загального права. Зокрема, судові прецеденти, створювані 

федеральними апеляційними судами, а також ВС США, не лише покликані 

тлумачити юридичні ознаки економічних злочинів, а й створюють усталену, 

відносно передбачувану практику правозастосування в цій частині. Отже, 

розглядаючи нову кримінальну справу про економічний злочин, федеральний суд 

повинен одночасно спиратись і на текст закону, і на прецедентні рішення судів 

вищої ланки [351, c. 46].  

Хоч у федеральному кримінальному праві США термін «бланкетність» або 

навіть синонімічні до нього не використовуються, насправді зв’язки між суто 

матеріальним кримінальним правом та правом регулятивним (некримінальним) 

зберігаються та навіть зміцнюються (принаймні останнім часом).  

Щільно пов’язаною з проблемою визначення бланкетних ознак економічних 

злочинів є проблема так званих федеральних регуляторних правопорушень (або 

злочинів, англ. – regulatory offenses), яких сьогодні налічується майже триста тисяч 

[343, c. 513]. Г. Пакер характеризує регуляторні заборони як широкий і водночас 

недостатньо систематизований масив приписів, що запроваджуються з метою 

регулювання економічної діяльності фізичних осіб та корпорацій [355, c. 354–355]. 

Концепція та специфічна побудова «регуляторних» злочинів, які в переважній 

більшості випадків не вимагають установлення вини, часто стають об’єктами 

гострої критики на сторінках юридичної літератури. Американська енциклопедія 

злочинності та правосуддя визначає регуляторні злочини як діяння, що порушують 

урядові підзаконні акти (правила), та які можна умовно поділити на такі основні 

групи: незаконна реалізація певних видів товарів і послуг, порушення вимог 

нормативних актів про обов’язкове декларування господарської діяльності чи 

певного статусу суб’єкта економічної діяльності; здійснення економічної 

діяльності у спосіб, який створює невиправдану небезпеку для працівників та 
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споживачів; а також ведення діяльності в будь-який спосіб, що суперечить 

нормативним вимогам, установленим чинним законодавством [333, с. 672–673].  

Очевидно, що тут de facto йдеться про заборони з бланкетними диспозиціями, 

які для з’ясування характеру і меж протиправної поведінки вимагають звернення 

до численних норм підзаконних актів, що видаються адміністрацією президента та 

іншими органами федеральної виконавчої влади. 

Наразі заборони регуляторного спрямування буквально «розкидані» по всій 

площині ЗЗ США, на відміну від норм про так звані традиційні чи «справжні» 

злочини, які закріплені в розділі 18 ЗЗ США. При цьому контроль за дотриманням 

вимог, установлених регулятивними приписами, здійснюють компетентні 

федеральні органи [364, c. 1040]. 

Як пояснює американський учений С. Грін, на практиці до регуляторних 

правопорушень можуть одночасно застосовуватись кримінально-правові та 

цивільно-правові санкції, причому за відсутності будь-яких роз’яснень з боку 

законодавця щодо виду відповідальності, який матиме пріоритетне значення, або 

хоча б якими критеріями потрібно керуватися для цього [310, c. 1538].  

Насамкінець звернусь до спрямованої в майбутнє теоретичної позиції 

В. Хилюти, який пише про те, що подальше реформування об’єкта та системи норм 

про злочини проти порядку здійснення економічної діяльності головним завданням 

матиме ретельну розробку конкретних кримінально-правових норм з метою 

створення дієвого міжгалузевого механізму правового регулювання, який 

забезпечуватиме ефективне функціонування економічних інститутів та додержання 

правопорядку у сфері майнового обігу об’єктів цивільних прав [249, c. 450]. У цій 

тезі наголос потрібно ставити саме на потребі розроблення дієвого міжгалузевого 

механізму правового регулювання, який зможе забезпечити нормативну 

збалансованість та підвищити правозастосовну ефективність «економічного» 

сегмента кримінально-правової матерії.  

Як висновок установлено, що і в українському, і в американському 

законодавстві про кримінальну відповідальність за економічні злочини активно 

використовують ознаки бланкетності. Водночас термін «бланкетність» (або 
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синонімічний йому) не відомий американському закону та доктрині. Висловлено 

позицію про те, що для України та інших європейських держав використання 

бланкетних диспозицій у структурі кримінально-правових заборон є усталеною 

нормотворчою практикою забезпечення ефективної охорони динамічних 

правовідносин і загалом системності права. Кримінально-правова охорона відносин 

у сфері економіки, забезпечується, у т.ч., зверненням до норм позитивного 

законодавства.  

За схожим напрямом розвивається американська нормотворча практика – на 

прикладі аналізу декількох федеральних заборон показано органічне співіснування 

різних за юридичною природою, сферою застосування та місцем розташування 

норм федерального законодавства. Ці положення підкреслюють деталізацію, 

взаємообумовленість і водночас ускладненість (у деяких випадках надмірну) 

відповідних приписів кримінального законодавства США. Установлено, що 

незважаючи на відсутність чіткої кодифікації федеральних економічних заборон у 

США, а також на наявність у цій державі складних зв’язків між кримінально-

правовими та регулятивними приписами, кримінально-правові заборони на 

вчинення економічних посягань традиційно характеризуються більшою 

стабільністю, а також більшою прогнозованістю застосування порівняно з 

Україною. Це пояснюється здебільшого належністю США до системи загального 

права – запроваджені федеральними апеляційними судами та ВС США судові 

прецеденти створюють усталену, більш передбачувану практику кримінального 

правозастосування в економічній сфері. Також установлено, що з питаннями 

визначення бланкетних ознак економічних злочинів безпосередньо пов’язана 

проблема коректного визначення і систематизації федеральних регуляторних 

злочинів. 
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2.3. Відповідальність юридичних осіб (корпорацій) у контексті 

кримінально-правового забезпечення охорони економічних відносин 

2.3.1. Підстави кримінальної відповідальності корпорацій у США: 

теоретичне підґрунтя та практика застосування відповідних норм 

Наступний науковий матеріал буде присвячено низці актуальних питань 

кримінальної відповідальності юридичних осіб в американській теорії та 

правозастосовній практиці. Чималий американський досвід у цій частині, здобутий 

на підставі власного методу «спроб та помилок», за допомогою юридичних (і не 

лише) інновацій та формально-дискреційних експериментів, цілком може стати у 

нагоді під час законодавчого удосконалення та практичної апробації розділу XIV-1 

Загальної частини вітчизняного КК «Заходи кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб», у т.ч. у частині реалізації розташованих у ньому норм про 

види та особливості застосування заходів кримінально-правового характеру до 

юридичних осіб (ст.ст. 96-6–96-11 КК). Тим більше, що аналіз вітчизняної та 

американської моделей призначення заходів (чи покарань) юридичним особам 

демонструє цікаві в теоретико-прикладному контексті спільні та відмінні риси. 

В одному спільному науковому дослідженні було звернуто увагу на те, що 

відповідь на питання про причини появи та подальшого розвитку інституту 

кримінальної відповідальності корпорацій у США перебуває не тільки (і не 

стільки) в кримінально-правовій площині, скільки в площині вимог і завдань, 

пов’язаних з загальним розвитком суспільства, передусім у частині формування та 

охорони засад ринкової економіки. Матеріали федеральної судової практики в цій 

частині наочно демонструють масштаби корпоративних зловживань і той рівень 

небезпеки для суспільства, який діяльність сучасних корпорацій може створити за 

відсутності надійних нормативних та правоохоронних бар’єрів. На думку багатьох 

представників американської юридичної спільноти саме норми кримінального 

права і пов’язана з ними висока ефективність правозастосування спроможні 

виконувати функцію таких бар’єрів, що власне й підтверджується сучасною 

практикою кримінального переслідування корпорацій [65, c. 139]. 
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Вивчення положень про кримінальну відповідальність юридичних осіб у 

країнах англо-американської правової системи дозволило О. Кибальнику, 

П. Волосюку та С. Деміну синтезувати декілька властивих такій відповідальності 

рис. По-перше, пишуть вони, вивчення кримінального законодавства держав, які 

належать до сім’ї загального права, виявило, що суб’єктом кримінальної 

відповідальності можуть бути не лише корпорації, а й неінкорпоровані об’єднання. 

По-друге, кримінальна відповідальність корпорацій передбачена не лише 

статутним, а й прецедентним правом. По-третє, широко використовується правило 

суворої (абсолютної) відповідальності, тобто для успішного кримінального 

переслідування корпорації достатньо факту вчинення діяння та настання наслідку – 

при цьому встановлення вини не є обов’язковим. По-четверте, діє принцип 

ототожнення, відповідно до якого корпорація несе кримінальну відповідальність за 

злочини, вчинені керівниками чи агентами в інтересах і за згодою юридичної 

особи. По-п’яте, перелік злочинів, за які корпорація може нести кримінальну 

відповідальність, є широким. І по-шосте, як санкції застосовуються переважно 

майнові покарання у виді штрафу та конфіскації [122, c. 52–53]. Ці шість властивих 

інституту кримінальної відповідальності корпорацій ознак, які варто сприймати 

позитивно, будуть у тому чи іншому обсязі проаналізовані в межах цього 

підрозділу, а також у підрозділі 4.1 дисертації (у частині видів та специфіки 

застосування покарань до юридичних осіб).  

Принагідно зауважу, що запровадженням кримінальної відповідальності 

юридичних осіб система загального права значною мірою завдячує доктрині 

суворої (абсолютної) відповідальності (англ. – strict liability), яка будучи 

особливістю англо-американської правової системи, фактично означає об’єктивне 

інкримінування, тобто відповідальність за порушення кримінально-правової норми 

без вини. Досліджуючи окремі положення теорії вини в кримінальному праві 

США, Г. Єсаков розглядає нормативне закріплення цього інституту як цілком 

практичний крок, оскільки його існування дозволяє криміналізувати ті види 

посягань, які об’єктивно є суспільно небезпечними і в яких водночас неможливо 

або занадто проблематично встановити елемент вини [78, c. 299, 397]. Додам, що 
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ця прагматична концепція застосовується під час кримінального переслідування 

корпорацій за порушення вимог, передбачених переважно нормами регулятивного 

законодавства, у тих випадках, коли корпорації здійснюють діяльність, яка є 

небезпечною (шкідливою) для суспільства, а тому забороненою відповідними 

приписами. 

У справі «New York Central & Hudson River Railroad Company v. United 

States» (1909 р., далі – «New York Central») ВС США вперше визнав, що 

корпорацію може бути визнано винуватою у вчиненні навіть такого злочину, норма 

про відповідальність за який передбачає виключно умисну форму вини, традиційну 

для правопорушника – фізичної особи. У цій справі були застосовані приписи Акта 

Елкінса, який регулював тарифи вантажних перевезень, що стягувались 

залізничними компаніями з перевізників, і забороняв цим компаніям надавати 

знижки привілейованим перевізникам. ВС США вирішив, що за відсутності 

кримінальної відповідальності юридичних осіб такі законодавчі акти, як Акт 

Елкінса, не діятимуть, а громадськість не зможе скористатись наданими ними 

перевагами. Також суд зазначив, що на початку XX ст. у текстах більшості судових 

рішень та наукових коментарів відкидалась можливість учинення корпораціями 

злочинів, припускаючи при цьому можливість вчинення злочинів їхніми 

представниками – фізичними особами [352].  

Суд також зазначив про те, що повноваження Конгресу США в частині 

регулювання економічних зв’язків між штатами, попередження неправомірного 

протекціонізму та забезпечення однакових прав для всіх тих, хто бере участь в 

економічних відносинах на національному рівні, не повинні піддаватися жодному 

сумніву. Водночас, зауважив Суд, помітним кроком назад стане винесення 

рішення, яким Конгресу заборонятиметься здійснювати контроль за тими, хто веде 

торгівлю між штатами, шляхом кримінального переслідування таких осіб за наміри 

та цілі агентів, яким ці економічні суб’єкти делегували повноваження діяти від 

свого імені. Закон не може «заплющувати» очі на те, що переважна більшість 

господарських правочинів вчиняються організаціями, а зовнішньоторговельні 

операції майже повністю перебувають в їхніх руках; як наслідок, відсутність 
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кримінальної відповідальності таких організації призведе до втрати ефективного 

державного контролю в цій сфері [352]. Тут вкотре спостерігаємо прояви відомого 

американського прагматизму і здорового глузду – якщо ідентифіковано суспільно 

значущу правову проблему, її буде оперативно усунуто завдяки активному 

законодавчому втручанню Конгресу або, альтернативно чи додатково, шляхом 

застосування судами свого прецедентно-інтерпретаційного інструментарію1.  

Обґрунтовуючи доцільність застосування заходів кримінальної 

відповідальності до корпорацій, американські криміналісти висловлюють наступні 

аргументи, які варто визнати раціональними. Важко заперечити проти того, що 

юридичні особи – це штучні правові утворення, здатні на суб’єктивне 

волевиявлення у вигляді певної поведінки, яка регулюється нормами національного 

законодавства. З числа всіх передбачених федеральним законом юридичних 

утворень саме корпорація має унікальний статус сукупного неперсоніфікованого 

волевиявлення осіб, які входять до її складу, тобто акціонерів. Саме цим 

колективним статусом обумовлений помітно вищий і досконаліший виробничий, 

фінансовий, господарський і, звичайно, правовий режим корпорації порівняно з 

правоздатністю фізичної особи чи, скажімо, товариства з обмеженою 

відповідальністю. Ця специфіка юридичної природи корпорації дозволяє їй 

здійснювати суттєвий вплив на суспільно-правові відносини у державі. У 

кримінально-правовому контексті це означає, що корпорації є потенційними 

носіями значно більшої суспільної небезпеки для охоронюваних законом 

правовідносин, аніж фізичні особи [329, c. 92]. Остання обставина власне й 

обумовлює необхідність ухвалення відповідних норм превентивного, 

охоронювального і карального характеру, здатних ефективно «оберігати» 

суспільство в цілому та його окремих законослухняних представників від злочинів 

та інших порушень з боку корпорацій. Після багаторічних дискусій та 

експериментів Сполучені Штати, як і деякі інші розвинені країни світу, обрали 

шлях, який полягає у наданні корпораціям статусу суб’єкта злочину. Таким чином, 

 
1 Про системні риси, пов’язані з розвитком доктрини корпоративної кримінальної відповідальності у США в ХХ 

ст., див.: Каменський Д.В. Відповідальність за економічні злочини в Сполучених Штатах Америки та Україні: 

порівняльно-правове дослідження: монографія / переднє слово д-ра юрид. наук, проф. О.О. Дудорова. Київ: 

ВД «Дакор», 2020. С. 383–389.  



155 

 

можливість притягнення корпорацій до кримінальної відповідальності стала 

безперечно ефективним видом державного контролю за їхньою діяльністю.  

У контексті дослідження кримінально-правового статусу корпорацій у США 

заслуговує на увагу меморандум Міністерства юстиції США від 9 вересня 2015 р., 

присвячений питанням індивідуальної відповідальності за корпоративні 

правопорушення. Оновлена політика органів федеральної прокуратури зводилась 

до переслідування конкретних агентів корпорації – фізичних осіб, винуватих у 

вчиненні «білокомірцевого» злочину. Меморандум називає шість ключових 

компонентів реалізації нової стратегії переслідування агентів корпорації: 1) для 

того, щоб отримати можливість звільнення чи зниження обсягу кримінальної 

відповідальності за співпрацю зі слідством, корпорації повинні надати 

Міністерству юстиції в особі уповноважених представників усю наявну в них 

інформацію про діяльність фізичних осіб, винуватих у вчиненні корпоративного 

правопорушення; 2) кримінальні розслідування та цивільні перевірки з самого 

початку їхнього проведення повинні зосереджуватись на фізичних особах; 

3) прокурори, відповідальні за здійснення кримінально-правових і цивільно-

правових заходів, повинні координувати свою діяльність; 4) Міністерство юстиції 

не звільнятиме винуватих фізичних осіб від цивільної чи кримінальної 

відповідальності під час вирішення процесуальних питань з корпорацією-

порушником за винятком виключних обставин або спеціально схваленої 

прокурорської практики; 5) федеральні прокурори не повинні затверджувати 

рішення щодо корпорації за відсутності чіткого плану щодо подальшого 

розслідування кримінальних справ проти конкретних агентів корпорації, а також 

вони зобов’язані письмово повідомляти про причини припинення кримінального 

переслідування агентів; 6) у цивільних справах прокурори повинні постійно 

зосереджувати увагу і на корпорації, і на її агентах, і під час вирішення питання про 

подання позову проти фізичної особи не повинні обґрунтовувати своє рішення 

лише фінансовою здатністю агента понести цивільно-правові санкції [363].  

Американська авторка Е. Подгор критично оцінює практику застосування 

положень згаданого документа. На її думку, ці зміни призвели до об’єднання 
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значних юридичних та економічних ресурсів великого бізнесу з могутністю 

федеральної правоохоронної системи проти окремих індивідуумів. А це, своєю 

чергою, здатне покласти край усталеній у США практиці ведення бізнесу та 

ухвалення колегіальних рішень, оскільки президенти компаній, віце-президенти, 

голови правління, члени ради директорів, фінансові директори, провідні аналітики, 

голови юридичних департаментів та інші корпоративні агенти керівної ланки 

перестануть працювати над повсякденними питаннями як єдина команда і не 

довірятимуть один одному, постійно «озираючись» назад [303].  

Варто зазначити, що на контраверсійність питання про кримінальну 

відповідальність юридичних осіб звертають увагу не лише вітчизняні, а й 

американські фахівці. Зокрема, аргументи «за» і «проти» такого підвиду 

кримінальної відповідальності узагальнює К. Страдер. До першої групи вона 

відносить: 1) відповідно до доктрини respondeat superior кримінальна 

відповідальність корпорацій є надзвичайно широкою та навіть шкідливою з точки 

зору попередження протиправної поведінки – цей аргумент головним чином 

зводиться до відсутності вини (mens rea), що є традиційним елементом злочину в 

англо-американському праві; 2) неправильно використовувати стандарти, 

розроблені вченням про зобов’язальне право (англ. – tort law) для цілей 

кримінального переслідування – так, наприклад, доктрина зобов’язального права 

розробила економічний метод перенесення заподіяних збитків від однієї особи 

(позивача) до іншої (відповідача), що є несумісним з кримінально-правовим 

регулюванням підходом. Натомість, констатує американська авторка, федеральні 

суди в межах відповідного напряму правозастосування відхиляють ці аргументи, 

керуючись такими міркуваннями: 1) кримінальна відповідальність юридичних осіб 

є необхідною для забезпечення належного режиму внутрішнього нагляду та 

контролю за поведінкою уповноважених агентів та рядових працівників компаній; 

2) існування загрози кримінальної відповідальності стимулює корпорації 

розробляти спеціальні програми дотримання законності; 3) власне режим 

корпоративної кримінальної відповідальності дозволяє «охопити» санкціями всю 

юридичну особу, яка отримала незаконний дохід чи інші незаконні «дивіденди» 
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матеріального або репутаційного характеру, а не конкретного правопорушника, 

тобто фізичну особу [388, c. 24].  

У науковій статті, присвяченій переосмисленню засад кримінальної 

відповідальності корпорацій у США, американський дослідник Л. Дерван 

справедливо зосереджує увагу на тому, що така відповідальність натикається на 

чимало питань, проблем і помилок, адже правові норми, які з самого початку були 

розроблені для застосування до фізичних осіб, відтепер повинні охоплювати також 

юридичні фікції. Тим не менш кримінальні закони можуть і повинні 

застосовуватись до корпорацій для забезпечення їхньої відповідальності перед 

суспільством, адже компанії розвиваються, вони збільшують свої активи, а разом з 

ними і ступінь впливу на важливі процеси в житті країни. Водночас корпорації – це 

всього лише об’єднання людей переважно з метою отримання доходів, а тому варто 

пам’ятати не лише про винуватих індивідуумів, які уособлюють протиправну 

поведінку компаній, а й про всіх тих невинуватих працівників та акціонерів, які 

можуть серйозно постраждати внаслідок винесення обвинувального вироку проти 

корпорацій. Тому в кримінальних справах, порушених проти компаній, повинен 

забезпечуватись такий самий рівень справедливості, виваженості та об’єктивності, 

як і власне під час кримінального переслідування фізичних осіб – працівників 

компаній [291, c. 17].  

Аналізуючи теорію субститутивної відповідальності respondeat superior, 

Г. Єсаков звертає увагу на її переважну поширеність в американській практиці, тоді 

як в інших країнах сім’ї загального права її прояв є радше виключенням з правила. 

Учений також констатує, що визнання корпорації кримінально відповідальною на 

основі теорії субститутивної відповідальності передбачає двоетапний аналіз: по-

перше, виявлення ознак злочинного діяння в поведінці працівника, та, по-друге, 

перенесення цих криміноутворювальних ознак з необхідністю і безумовністю на 

роботодавця (корпорацію) через наявні між працівником та роботодавцем 

правовідносини [86, c. 30].  

Складно погодитись із запропонованим авторським розумінням другої 

частини тесту на встановлення ознак кримінально караної діяльності корпорації 
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через занадто спрощене, формалізоване ставлення до специфіки юридичних 

зв’язків між організацією та її уповноваженим представником – найманим 

працівником. Спираючись на численні акти судового тлумачення та коментарі 

американських учених з розглядуваної проблематики, Г. Єсаков підкреслює 

необхідність урахування внутрішньої психологічної спрямованості протиправної 

поведінки найманого працівника, тобто врахування мети, яку він переслідує 

шляхом порушення встановленого законом обов’язку. Ця теза потребує 

подальшого уточнення з урахуванням суб’єктивного критерію: чи прагнув агент 

корпорації вчинити акт (або утриматись від нього) на користь корпорації. Ступінь 

відповіді на це питання, додатково поставлене щодо зовнішньо вираженої 

протиправної поведінки працівника, дозволяє судам робити висновок про 

можливість чи, навпаки, неможливість застосувати доктрину respondeat superior, а 

отже, про можливість притягувати корпорацію до кримінальної відповідальності. У 

протилежному випадку, без урахування спрямованості умислу фізичної особи – 

агента корпорації, юридична особа підлягала би кримінальній відповідальності в, 

так би мовити, автоматичному режимі, що є неправильним. 

Коментуючи процеси трансформації кримінального законодавства країн 

континентальної Європи «на зустріч» ідеї кримінальної відповідальності 

юридичних осіб, Р. Грунер пише, що хоча американська доктрина respondeat 

superior і не була сліпо відтворена в цих юрисдикціях, водночас там 

спостерігаються тенденції щодо виходу моделей кримінальної відповідальності 

організацій за межі усталеної в Британії теорії alter ego з метою охоплення 

випадків зловживань не лише керівництва корпорації, а й представників нижчих 

ланок управління [313, c. vi].  

Таким чином, позиція Г. Єсакова в частині характеристики змістових 

відмінностей між двома теоріями кримінальної відповідальності юридичних осіб у 

державах загального права потребує юрисдикційного уточнення: якщо у 

Великобританії панівною теорією залишається доктрина alter ego, «авторство» якої 

належить саме цій державі, то теорія respondeat superior була започаткована і 
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розвилась до своїх сучасних форм у США, хоч і на підставі більш ранніх 

доктринальних напрацювань у колоніальний період історії. 

Цікаво, що в § 18 КК США офіційно використано термін «організація», під 

якою потрібно розуміти особу, відмінну від фізичної особи (індивідууму). Уже на 

прикладі цієї лаконічної дефініції можна спостерігати, з одного боку, відомий 

американський прагматизм (тобто «нічого зайвого»), а з іншого – занадто 

абстрактно-поширювальний, можна навіть сказати небезпечний для розвитку 

практики, правозастосовний підхід федерального законодавця до вирішення питань 

(а конкретно – обсягів) кримінально-правового регулювання. Справді, охоплювати 

поняттям організації абсолютно всі форми офіційного колективного об’єднання 

людей буде занадто сміливим підходом. Для порівняння: ст. 96-4 КК конкретизує 

коло юридичних осіб, до яких можуть застосовуватися заходи кримінально-

правового характеру. Таку конкретизацію варто сприймати як більш вдалий підхід, 

порівняно з американським – вона окреслює чіткі межі відповідальності для 

потенційного корпоративного правопорушника і водночас розкриває необхідні 

«координати» для практичного застосування кримінального закону. 

Насамкінець потрібно зазначити, що за останні сто років законодавча 

регламентація та судове обґрунтування кримінальної відповідальності юридичних 

осіб у США розвились настільки, що наразі цей кримінально-правовий інститут не 

зустрічає серйозних правозастосовних чи інтерпретаційних бар’єрів у будь-якій 

сфері федеральної злочинності [360, c. 7]. Підтвердження цій тезі можна знайти в 

багатьох рішеннях судів різних інстанцій, коли нерідко спірні питання, пов’язані з 

наявністю достатніх підстав для інкримінування корпорації певного злочину, 

вирішуються шляхом поширювального тлумачення судом норм закону.  

Закріпившись у межах окремого комплексного інституту, кримінальна 

відповідальність корпорацій у США є затребуваною практикою, вона давно 

перестала бути якимось унікальним феноменом. Цьому інституту властивий тісний 

зв’язок між положеннями матеріального кримінального права, кримінально-

процесуального права, а також регулятивного законодавства. Відповідний комплекс 

є рідкісним, властивим саме американській правовій системі і водночас істотно 
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відмінним від вітчизняних правових реалій. Навіть публікації в періодичних 

юридичних виданнях, підручники та монографії американських науковців, 

присвячені проблемам економічних злочинів і кримінальної відповідальності 

корпорацій за їхнє вчинення, змістово охоплюють як кримінально-правову матерію, 

так і пов’язані з нею кримінально-процесуальні аспекти, а також регулятивну сферу 

легальної підприємницької діяльності, що обов’язково супроводжується 

використанням матеріалів правозастосовної практики. Викладений матеріал 

спростовує тезу про начебто слабке теоретичне обґрунтування кримінальної 

відповідальності юридичних осіб у США. 

Установлено, що відповідь на питання про причини виникнення та подальшого 

розвитку інституту кримінальної відповідальності корпорацій у США перебуває не 

стільки в кримінально-правовій площині, скільки в системі координат реальних 

потреб, пов’язаних з загальним розвитком суспільства, передусім у частині 

формування та охорони засад ринкової економіки. Розглянуті матеріали 

федеральної судової практики демонструють масштаби корпоративних зловживань 

і водночас високий рівень небезпеки для суспільства, який діяльність сучасних 

корпорацій може створити за відсутності надійних нормативних та правоохоронних 

бар’єрів.  

Разом з тим констатовано, що становлення і розвиток інституту кримінальної 

відповідальності корпорацій в США є тривалим і складним процесом, який буде 

специфічним для кожної держави, що запроваджує цей вид відповідальності.  

 

2.3.2. Відповідальність юридичних осіб за кримінальним законодавством 

України (сучасні підходи) 

Як відомо, сьогодні питання кримінальної відповідальності юридичних осіб в 

Україні уже не те що стоять на порядку денному – вони безпосередньо торкнулись 

тексту вітчизняного КК. Ідеться про положення розділу XIV-1 «Заходи 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» Загальної частини КК, 

введеного в дію в 2013 році. Юридичні підстави та особливості застосування таких 

заходів до організацій деякі представники вітчизняної кримінально-правової 
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доктрини охрестили проявами квазікримінальної1 відповідальності, що має всі 

шанси стати лише першим кроком для повноцінного запровадження законодавчої 

моделі кримінальної відповідальності юридичних осіб у майбутньому.  

Питання відповідальності юридичних осіб за порушення кримінально-

правових заборон та щодо оптимальної моделі такої відповідальності належать до 

числа суперечливих. Українські науковці поділились на супротивників і 

прихильників ідеї кримінальної відповідальності організацій. Якщо звернутися до 

висвітлених в українській юридичній літературі доктринальних напрацювань з 

цього безперечно актуального питання, то їхній опис займе не одну сторінку. 

Загалом у вітчизняній юридичній літературі можна відшукати чимало цікавих робіт 

різного формату, глибини і рівня переконливості аргументації, присвячених 

окресленій проблематиці. 

Оригінальною і водночас дещо суперечливою видається позиція О. Омельчука 

про те, що до тих пір, поки наукова дискусія навколо питання про визнання 

юридичної особи суб’єктом злочину не буде припинена на користь тієї чи іншої 

сторони, варто запропонувати тимчасове компромісне рішення у вигляді надання 

юридичній особі статусу спеціального суб’єкта деяких конкретно визначених 

злочинів. Таку сміливу пропозицію автор підкріплює наступними аргументами: 

1) цей підхід дозволить мінімізувати зміни Загальної частини КК, не зачіпаючи 

основні постулати кримінального права; 2) введення в КК юридичної особи як 

спеціального суб’єкта можна здійснити фрагментарно, шляхом зміни всього 

декількох норм – таке обережне впровадження дозволить зарезервувати період 

адаптації кримінального закону до визнання юридичної особи спеціальним 

суб’єктом злочину, виявити та скоригувати ставлення науки і практики до такого 

нововведення; 3) такий юридичний експеримент дозволить створити 

репрезентативну практику для подальших досліджень, сформулювати мінімально 

необхідну практику у кримінальних провадженнях за участю юридичної особи як 

спеціального суб’єкта злочину – відсутність реальних кримінальних справ у період 

 
1 Як доречно, з посиланням на довідкову літературу, зауважує з приводу доречності вживання саме такого 

поняття З. Загиней (Загиней-Заболотенко), значення першої частини слова, «квазі», відповідає прикметникам 

«несправжній», «уявний» [86, c. 50]. 
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апробації (3–5 років) дозволить нарешті поставити крапку в дискусії про визнання 

юридичної особи суб’єктом злочину, доведе безплідність спроб введення 

кримінальної відповідальності для юридичних осіб в українську правову систему 

[172, c. 131]. 

Частку скептицизму викликає ідея експериментування з кримінально-

правовим статусом юридичної особи у вигляді спеціального суб’єкта деяких 

злочинів. Очевидно, що КК не повинен бути місцем для експериментів, навіть 

тимчасових і навіть з метою досягнення об’єктивно важливих цілей. Спроби 

перевірити «життєздатність» ідеї кримінальної відповідальності юридичних осіб у 

нормативній площині кримінального закону видаються неприйнятними – вони 

спроможні привнести ще більше хаосу в і без того контраверсійну проблему 

кримінально-правового статусу організацій. Тим більше, що фрагментарність 

(тобто зміна лише декількох статей КК «під» юридичних осіб) та темпоральність 

пропонованих О. Омельчуком змін уже на старті обстоюваної ним пропозиції не 

дозволяють говорити про спробу комплексного, всебічного вирішення 

розглядуваної проблематики в режимі «раз і назавжди» – натомість пропонується 

лише фрагментарне рішення. Такі законодавчі новели повинні отримувати своє 

місце в КК лише після того, як вітчизняна доктрина, а за нею і практика дійдуть 

консенсусу щодо: 1) доцільності та обґрунтованості визнання юридичної особи 

повноцінним суб’єктом злочину та 2) конкретної форми офіційної регламентації 

такого статусу в кримінальному законодавстві.  

Зі свого боку П. Фріс застерігає про неправильність протиставлення 

відповідальності фізичної та юридичної особи. Концепція визнання юридичної 

особи суб’єктом кримінальної відповідальності, додає він, жодним чином не 

заперечує концепції персональної винної відповідальності фізичних осіб і не 

суперечить їй. Службова особа юридичної особи несе відповідальність за фактично 

вчинену нею дію або бездіяльність, які пов’язані зі злочинним наслідком, що 

настав. Існує, так би мовити, трансмісія вини, яка переходить від фізичної до 

юридичної особи. При цьому жодним чином не йдеться про вину юридичної особи 
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як юридичну категорію. Відповідальність юридичної особи є похідною від 

відповідальності фізичних осіб [245, c. 152]. 

Очевидний сплеск наукової уваги до проблематики кримінальної 

відповідальності юридичних осіб відбувся після набрання чинності Законом від 

23 травня 2013 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового 

режиму для України щодо відповідальності юридичних осіб» (далі – Закон про 

відповідальність юридичних осіб), який запровадив заходи кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб.  

Критично сприймаючи згадану законодавчу новелу, М. Хавронюк пише, що 

питання про кримінальну відповідальність юридичних осіб, хоча вже і вирішене в 

Україні на практиці у формі їх так званої квазікримінальної або обмеженої 

кримінальної відповідальності, все ще залишається дискусійним у теорії 

кримінального права [75, c. 388]. Має рацію Н. Орловська, на думку якої у 

вітчизняному КК була втілена така модель кримінально-правового впливу на 

юридичну особу, у межах якої суб’єктом злочину і кримінальної відповідальності 

продовжує визнаватись лише фізична особа, а до юридичної особи застосовуються 

заходи кримінально-правового характеру, які не є формою реалізації кримінальної 

відповідальності. Загалом значення кримінальної відповідальності в сучасному 

кримінальному праві не варто перебільшувати, зокрема шляхом ототожнення її з 

кримінально-правовим впливом [175, c. 161–162].  

Відповідно до чинного КК прояви кримінально-правового реагування на 

вчинення злочинів та інших суспільно небезпечних посягань кримінальною 

відповідальністю не вичерпуються; натомість заходи кримінально-правового 

впливу можуть застосовуватися як у межах реалізації кримінальної 

відповідальності, так і поза нею (як це власне має місце в разі застосування заходів 

кримінально-правового характеру до юридичних осіб). 

Як справедливо зауважується в літературі, з моменту ухвалення Закону про 

відповідальність юридичних осіб минуло вже немало часу, однак практика 

застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб досі 
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не є сталою, вона не набула поширення. Зокрема, як свідчать відомості з Єдиного 

державного реєстру судових рішень, на стадії досудового розслідування нерідко 

вирішується питання щодо накладення арешту на майно юридичних осіб. Проте 

навряд чи можна нарахувати хоча б два десятки вироків щодо уповноважених осіб, 

у яких одночасно застосовуються заходи кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб. Постає запитання: що саме заважає зробити цей правовий інститут 

таким, що ефективно працював би та відповідав поставленим перед ним державою 

завданням [253, c. 26]? 

Варто підкреслити, що в системі координат вітчизняного кримінального права 

ідеться саме про специфічну систему заходів кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб, а не про кримінальну відповідальність юридичних осіб, як 

пишуть деякі автори, особливо зарубіжні [122, c. 72]. Як і раніше, суб’єктом 

кримінальної відповідальності в Україні визнається виключно фізична особа. Саме 

тому чимало дослідників використовують поняття квазікримінальної 

відповідальності юридичних осіб, що відбиває їх особливий кримінально-правовий 

статус. 

М. Панов та С. Харитонов пропонують визнавати заходи кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб (з урахуванням їхнього співвідношення 

з покаранням) різновидом державного примусу та відносити до однієї з форм 

(видів) реалізації кримінальної відповідальності. Свій висновок автори пояснюють, 

поміж іншого, тим, що зазначені заходи як засоби державно-правового примусу 

включені на рівні окремого правового інституту до змісту КК, який є єдиним 

нормативно-правовим актом, що встановлює кримінальну відповідальність за 

суспільно небезпечні діяння, визнані злочинами: злочинність діяння, а також його 

караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом 

(ч. 3 ст. 3 КК). Відповідно, у разі визнання заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб однією з форм (видів) реалізації кримінальної 

відповідальності, застосування таких заходів повинно ґрунтуватись на принципах 

кримінальної відповідальності, серед яких: відповідальність тільки за вчинення 

особою суспільно небезпечного діяння, що містить склад злочину, передбаченого 
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КК; особиста й винна відповідальність, її невідворотність; диференціація та 

індивідуалізація відповідальності та покарання; обмеження кримінальної 

відповідальності (економія кримінально-правової репресії) [183, c. 48–49]. Навіть 

поверхове «примірювання» згаданих принципів до юридичного змісту окреслених 

заходів кримінально-правового впливу на юридичних осіб переконує в тому, що 

тест не пройдено. Таким чином, вітчизняні дослідники цього блоку питань стають 

свідками (якщо не заручниками) системних протиріч між фундаментальними 

категоріями кримінального закону та юридичними нормами про такі заходи. 

Кардинально інший підхід простежується в США, де, як уже було зазначено вище, 

протягом понад ста останніх років створювалась власна, значною мірою самобутня 

модель кримінальної відповідальності та системи покарань корпорацій. 

У розвиток фахової дискусії додатково звернусь до результатів дослідження 

К. Задої, присвяченого спробі визначити правову природу таких заходів. На 

підставі аналізу висловлених в юридичній літературі точок зору цей автор 

доходить висновку про те, що розбіжності у наукових підходах щодо юридичної 

природи заходів кримінально-правового характеру, які застосовуються до 

юридичних осіб, мають цілком очевидне пояснення у вигляді непослідовності 

вітчизняного законодавця. Дослідник додає, що в назві Закону України від 

23.05.2013 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 

виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму 

для України щодо відповідальності юридичних осіб» використано термін 

«відповідальність юридичних осіб», однак власне в тексті нормативного акту такий 

термін не зустрічається. Натомість законодавець назвав правові заходи, які можуть 

застосовуватись до юридичних осіб, «заходами кримінально-правового характеру». 

Ознайомившись з відповідними нормами кримінального, кримінально-

процесуального та цивільного законодавства, а також із доктринальним 

забезпеченням цих положень закону, К. Задоя справедливо підсумовує, що 

передбачена чинним КК відповідальність юридичних осіб має субститутивний 

характер, тобто уособлює відповідальність за «чуже» діяння [88, с. 43, 50].  
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Хоча ця точка зору безперечно має право на існування, водночас вона 

неповною мірою узгоджується зі змістом наведених у ст. 96-3 КК підстав для 

застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. 

Зокрема, як тоді пояснити відповідальність організації за «чуже» діяння фізичної 

особи, яка діяла «від імені та в інтересах юридичної особи» за текстом ч. 1 ст. 96-3 

КК? Видається, що питання про з’ясування «галузевої належності» 

квазікримінальних заходів щодо юридичних осіб потребує подальшого фахового 

обговорення. 

Іншого висновку доходить О. Провоторов. Порівняльний аналіз заходів 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб з суміжними видами 

заходів кримінально-правового характеру спонукав цього автора зробити висновок 

про те, що: по-перше, основна мета застосування заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб має каральний ефект, і лише в деяких випадках 

може бути поєднана з метою, спрямованою виключно на забезпечення безпеки 

суспільства від вчинення злочинів у майбутньому; по-друге, процесуальною 

підставою застосування заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб є обвинувальний вирок суду щодо уповноваженої фізичної особи, 

яка вчинила злочин від імені та в інтересах особи юридичної. Установлення 

перелічених ознак заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб 

дозволило автору стверджувати, що такі заходи є окремою формою кримінальної 

відповідальності [201, с. 134]. Наведених аргументів недостатньо для такого 

кардинального висновку – потрібне більш глибоке занурення в зміст, спрямування, 

офіційну та наукову регламентацію режиму застосування заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб. 

Очевидно, що застосування заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб ускладнюється через відсутність офіційного визначення терміна 

«вчинення злочину від імені юридичної особи». Видається, що вихідні 

положення, присвячені підставам та формам реалізації заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб повинні отримувати чітке законодавче 
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визначення, а не створювати небажане підґрунтя для плюралізму доктринальних 

підходів. 

Загальновизнано, що злочинне діяння юридичної особи позбавлене 

особистого, персоніфікованого характеру, оскільки кримінально-правову заборону 

порушують фізичні особи, які є власне alter ego юридичної особи та які підлягають 

кримінальній відповідальності за вчинене злочинне діяння як самостійні суб’єкти 

злочину. На думку Г. Яремко, яка узагальнює наукові погляди в цій частині, 

юридична особа не є суб’єктом злочину, у т. ч. через те, що: у неї немає психічного 

ставлення до вчиненого (суб’єктивна сторона); не вона сама, а уповноважена особа 

від її імені чи в її інтересах вчиняє злочин, через що говорити про діяння 

юридичної особи, а тим паче про наявність у ньому складу злочину, не доводиться 

[266, с. 93]. Схожим чином розмірковує П. Андрушко, коли пише, що з позиції 

доктрини кримінального права юридична особа сама по собі не може вчинити 

будь-які дії, у т. ч. такі, які можуть містити склад злочину чи розцінюватись як 

участь у певних злочинах. Конкретні злочини можуть бути вчинені лише 

конкретними фізичними особами – її працівниками (персоналом), зокрема її 

службовими особами (керівниками) чи уповноваженими особами юридичної особи, 

які не перебувають у трудових відносинах з юридичною особою [5, с. 111, 114–115]. 

Помітно контрастуючи з більш-менш усталеною американською, вітчизняна 

судова практика в частині застосування заходів кримінально-правового впливу до 

юридичних осіб сьогодні перебуває у, так би мовити, рудиментарному стані. 

Авторський аналіз матеріалів, розміщених у Єдиному державному реєстрі судових 

рішень, показав, що посилання на ст. 96-3 КК часто робиться в ухвалах 

апеляційних судів та слідчих суддів, якими скасовуються ухвали слідчих суддів 

(слідчих правоохоронних органів відповідно) про накладення арешту на майно тих 

юридичних осіб, діяльність службових осіб яких розслідується за статтями КК про 

відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та 

фінансування тероризму (ст. ст. 212 і 258-5). Відповідні ухвали та клопотання 

скасовуються, зокрема, на тій підставі, що ст. 212 вітчизняного КК не передбачена 
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серед юридичних підстав для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру.  

Незважаючи на наявність у судовій практиці окремих матеріалів, які 

стосуються питань щодо можливості застосування заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб [7; 8], у Єдиному державному реєстрі судових 

рішень не вдалось знайти жодного посилання на застосування цих заходів до 

юридичної особи з підстав, передбачених у ст. 96-3 КК. Така правозастосовна 

«тиша» дещо насторожує.  

Водночас вітчизняний законодавець зберігає помітну активність у цій сфері 

кримінально-правового регулювання. Так, Законом України від 6 грудня 2019 р. 

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення» були внесені зміни в текст декількох норм розділу 

XIV-1 Загальної частини КК. Зокрема, ст. 96-4 КК, яка визначає коло юридичних 

осіб, до яких застосовуються відповідні заходи, було доповнено частиною 

третьою такого змісту: у разі реорганізації юридичних осіб, зазначених у частинах 

першій та другій цієї статті, заходи кримінально-правового характеру можуть 

бути застосовані до їх правонаступників, до яких перейшли майно, права та 

обов’язки, пов’язані з вчиненням злочинів, зазначених у ст. 96-3 КК. Очевидно, 

що шляхом офіційного визнання особливого статусу таких правонаступників 

законодавець помітно розширив сферу застосування заходів кримінально-

правового характеру. Також було частково розширено перелік злочинів, норми які 

слугують підставою для застосування заходів кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб, і перелік злочинів, у разі вчинення яких уповноваженою 

особою може бути застосовано ліквідацію юридичної особи.  

Наразі в науковій літературі справедливо наголошується на тому, що 

законодавча конструкція чинної редакції п. 2 ч. 1 ст. 96-3 КК побудована з 

істотними недоліками, які унеможливлюють її практичне застосування. Зокрема, 

вказівка у цьому пункті на те, що обов’язки уповноваженої особи щодо вжиття 

заходів із запобігання корупції покладаються на неї законом або установчими 
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документами юридичної особи, є зайвою та необґрунтовано розширює предмет 

доказування в кримінальному провадженні. Видається також, що між 

незабезпеченням юридичною особою виконання обов’язків щодо вжиття заходів 

із запобігання корупції і вчиненням фізичною особою певного злочину відсутній 

причинний зв’язок. Суттєвим недоліком чинної редакції п. 2 ч. 1 ст. 96-3 КК є і 

вказівка на перелік злочинів, до вчинення яких призвело незабезпечення 

юридичною особою виконання обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання 

корупції. Незрозуміло, чому перелік злочинів, передбачених у п. 2 ч. 1 ст. 96-3 КК, 

є вичерпним і за яким критерієм його сформовано. Створюється враження, що цей 

перелік було механічно запозичено з п. 1 ч. 1 ст. 96-3 КК, хоча вказані підстави 

для застосування заходів кримінально-правового характеру є самостійними та 

істотно різняться за змістом, оскільки відображають різні концепції причетності 

юридичної особи до вчинення злочину [89, с. 88–89].  

Також обґрунтовану критику викликає закріплений у КК підхід щодо 

можливості застосування заходів кримінально-правового характеру до державних 

органів, установ та осіб, які ними створені, не відповідає положенням 

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією та є помилковим. Так, згідно з 

п. «d» ст. 1 вказаної Конвенції «юридична особа» означає будь-яке утворення, яке 

має такий статус за чинним національним законодавством, за винятком держав 

або інших державних органів, що здійснюють владні повноваження, та 

міждержавних міжнародних організацій. До слова у Великій Британії органи 

державної влади не визнаються суб’єктом злочину, а відповідно до положень 

КК Франції кримінальній відповідальності підлягають юридичні особи за 

винятком держави.  

За результатами авторського порівняльного аналізу кримінального 

законодавства України та зарубіжних країн О. Провоторов виявив низку прогалин 

у вітчизняному унормуванні інституту, які, на думку цього автора, зменшують його 

ефективність в Україні. Ідеться, зокрема, про: специфіку обраної моделі 

відповідальності юридичних осіб; відсутність кримінально-правової норми, яка би 

встановлювала відповідальність юридичної особи у разі її спільної участі у 
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вчиненні злочину; видову обмеженість застосування заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб, що ускладнює досягнення їхньої 

основної мети, спрямованої на усунення умов, що сприяли вчиненню злочину і 

можуть у майбутньому стати криміногенним чинником; відсутність інституту 

судимості юридичних осіб [201, c. 165]. Загалом адекватно сприймаючи ці 

критичні зауваження, водночас зауважу, що не з усіма з них можна погодитись. 

Зокрема не виявлено переконливого авторського обґрунтування на користь ідеї про 

запровадження окремої кримінальної-правової норми про відповідальність 

юридичної особи за спільну з іншими особами участь у вчиненні злочину, а також 

на корить позиції про доцільність запровадження інституту судимості юридичних 

осіб. Такі сміливі пропозиції потребують більш виваженого та обережного 

наукового опрацювання та часткової апробації, перш ніж говорити про їхнє 

офіційне закріплення.  

У відгуку офіційного опонента на дисертацію О.П. Провоторова О.З. Гладун 

звернув увагу на те, що дисертант не дослідив актуальне питання про те, чи 

можливе застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб у разі вчинення злочину уповноваженою фізичною особою в співучасті (не як 

виконавець). Адже чинна редакція ст. 96-3 КК, в якій підставою для застосування 

цих заходів визначено саме вчинення злочину уповноваженою особою юридичної 

особи, не дає однозначної відповіді на нього. При цьому, слушно зауважив 

опонент, необхідність застосування вказаних заходів у визначених випадках 

підтверджується як міжнародними стандартами, так і положеннями національного 

законодавства. Відповідно до ст. 18 Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією, кожна Сторона вживатиме таких законодавчих та інших заходів, які 

можуть бути необхідними для забезпечення відповідальності юридичних осіб за 

передбачені цією Конвенцією кримінальні злочини – давання хабаря, зловживання 

впливом та відмивання доходів, – вчинені на їхню користь будь-якою фізичною 

особою, яка діяла незалежно або як представник того чи іншого органу юридичної 

особи та яка обіймає керівну посаду у цій юридичній особі, а також за залучення 

такої фізичної особи до вищезазначених злочинів як співучасника чи підбурювача. 
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Також згідно з ч. 1 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» у разі 

вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою 

злочину самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, визначених 

Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи кримінально-правового 

характеру [29]. 

Поміж чималої кількості критичних зауважень на адресу окремих положень, 

закріплених у нормах розділу XIV-1 Загальної частини КК, варто звернути увагу на 

конструктивну критику О. Житним змісту припису про те, що заходи кримінально-

правового характеру можуть бути застосовані судом до міжнародних організацій, 

інших юридичних осіб, що створені у відповідності до вимог національного чи 

міжнародного права (ч. 2 ст. 96-4 КК). Це положення, справедливо аргументує 

автор, дозволяє зробити висновок про те, що відповідні заходи кримінально-

правового характеру можуть застосовуватися на території України до всіх 

міжнародних організацій. Водночас такий висновок прямо суперечить 

загальновизнаним нормам міжнародного права, зокрема положенням Конвенції про 

привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН, ухваленої 21 листопада 1947 р. 

[85, c. 57–58]. Конструктивні зауваження О. Житного спонукають висловити 

позицію про необхідність внесення редакційних змін у ч. 2 ст. 96-4 КК у частині 

досліджуваних заходів до міжнародних організацій. 

Критичний аналіз нормативного матеріалу та доктринальних джерел, 

присвячених проблемам юридичної регламентації та практичним аспектам 

застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб в 

Україні, спонукає висловити такі міркування.  

По-перше, перелік злочинів, передбачених у п. 1 ч. 1 ст. 96-3 КК та вчинення 

яких є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру, потребує концептуального переосмислення та 

раціонального розширення у спосіб включення в нього посилання на всі злочини, 

передбачені розділом VII Особливої частини КК, окрім ст. ст. 201-1, 203-1, 206-2, 

210, 218-1, 220-1, 222-1, 223-1, 232, 232-1, 389-1, які пропонується виключити з 

тексту КК у зв’язку з обґрунтованою в дисертації доцільністю декриміналізації 
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описаних у ній діянь. При цьому посилання на ст. 209 КК у п. 2 ч. 1 ст. 96-3 КК 

потрібно виключити. 

По-друге, у примітці ст. 96-3 КК потрібно зробити уточнення про те, що: 

уповноважена особа може самостійно або в співучасті брати участь у вчиненні 

злочину від імені та (або) в інтересах юридичної особи; злочин, вчинений 

уповноваженою особою, може бути як закінченим, так і незакінченим. 

По-третє, у примітці ст. 96-3 КК пропонується офіційно роз’яснити, який 

злочин є вчиненим від імені юридичної особи. Відповідне положення можна 

викласти таким чином: «Злочин може бути визнано вчиненим від імені юридичної 

особи, якщо уповноважена фізична особа діяла при цьому як представник 

юридичної особи, тобто уособлювала та реалізовувала її правосуб’єктність».  

По-четверте, примітку ст. 96-3 КК також доцільно доповнити вказівкою на 

те, що термін «неправомірна вигода» вживається у статтях цього розділу в 

значенні, наданому в ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції». 

По-п’яте, потрібно змінити редакцію ч. 2 ст. 96-4 КК, закріпивши в цій нормі 

імперативний припис про те, що заходи кримінально-правового характеру не 

застосовуються до державних органів, установ чи організацій, органів влади та 

органів місцевого самоврядування. Одночасно в цій нормі необхідно передбачити, 

що заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом до 

міжнародних організацій, інших юридичних осіб, що створені у відповідності до 

вимог національного чи міжнародного права, лише у разі, якщо це не суперечить 

нормам міжнародних правових актів, ратифікованих Україною. 

По-шосте, паралельно з унесенням зазначених змін до КК потрібно в 

узгоджувальному порядку удосконалити окремі положення КПК, які 

безпосередньо стосуються процесуальних особливостей застосування заходів 

кримінально-правого характеру щодо юридичних осіб.  
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2.4. Специфіка вини в складах економічних злочинів 

2.4.1. Сувора відповідальність в англо-американському кримінальному 

праві та застосування норм про неї при переслідуванні за вчинення 

економічних злочинів 

Варто почати зі стислого авторського огляду ознаки вини за кримінальним 

правом США та України. Ст. 23 КК визначає вину як психічне ставлення особи до 

вчинюваної дії чи бездіяльності та її наслідків, виражене у формі умислу або 

необережності. Ця фундаментальна ознака злочину є комплексним правовим і 

психологічним феноменом, який досі «приховує» чимало секретів навіть від 

вузьких фахівців. Виходячи з нормативної дефініції вини, О. Дудоров справедливо 

вказує на те, що вітчизняний законодавець сприймає психологічну форму вини, яка 

передбачає, що для належного обґрунтування винного стану свідомості потрібно 

встановити певне психічне ставлення до вчиненого діяння та до його наслідків з 

боку кримінального правопорушника.  

Водночас учений апелює до іншої теорії вини – нормативної (оціночної)1. 

Уважається, що нормативна теорія вини усуває умисел і необережність як форми 

вини, надаючи їм значення лише психологічних фактів, захищає занадто широкий 

суддівський розсуд, не охоплює особистісне ставлення суб’єкта до вчиненого ним 

кримінального правопорушення. Незважаючи на загалом неприйнятність цієї 

альтернативної теорії вини, водночас оціночний елемент у вині як соціальній 

категорії, що обґрунтовує кримінальну відповідальність, все ж таки присутній. 

Урешті-решт вина є негативним станом і засуджується правом; держава в особі 

уповноважених органів докоряє суб’єкту за його винну поведінку [75, c. 186–187]. 

Схожу точку зору обстоює В. Лунєєв, коли пише, що кримінально-правова наука, 

законодавство і судова практика фактично не відмовились від оціночних елементів 

винності: представники кримінально-правової науки позитивно сприймають такий 

підхід [153, c. 23]. 

 
1 Її поява була обумовлена тією обставиною, що психологічна теорія вини не може з науковою точністю 

пояснити ознаку вини у діяннях, які вчинені через недбалість. Нормативна (оціночна) форма вини увійшла в 

науковий обіг на початку ХХ ст. унаслідок стрімкого зростання джерел підвищеної небезпеки, розвитку 

транспорту і промисловості. 
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Проблематика винної відповідальності у кримінальному праві США, а так 

само України, є активно досліджуваною. Американські фахівці (наприклад, 

К. Брікей, С. Грін, C. Кедіш, Дж. Кеннеді, П. Ларкін, Л. Левенсон, Е. Луна, 

Е. Подгор, П. Робінсон, Ф. Сайре) та вітчизняні дослідники (Р. Вереша, 

Н. Гуторова, О. Дудоров, В. Мисливий, М. Панов, Є. Полянський, А. Савченко та 

ін.) присвятили їй чимало публікацій. Проте правові реалії в обох державах 

демонструють, що далеко не всі суперечливі питання можна вважати належним 

чином вирішеними. Деякі з них (як-от: кримінальна відповідальність без вини, 

усвідомлення протиправності вчиненого діяння в контексті змісту вини тощо) 

потребують подальшого фахового «занурення», зокрема з використанням 

порівняльно-правового методу.  

Американський автор В. Бернхем зауважує, що норми загального права 

традиційно передбачають необхідність установлення певного ступеня вини в 

кримінальних правопорушеннях. Водночас законодавець передбачив три винятки з 

цього загального підходу: 1) об’єктивне ставлення в вину відбувається під час 

вчинення злочину проти суспільного добробуту; 2) вина однієї особи 

перекладається на іншу в порядку субститутивної відповідальності; 3) кримінальна 

відповідальність корпорації як штучного колективного утворення без розуму в його 

фізичному розумінні також не передбачає встановлення вини [13, c. 862]. Щодо 

третього виключення, то дозволю собі погодитися тут лише частково, оскільки, як 

уже було зазначено, в американській доктрині кримінального права (певною мірою 

і в судовій практиці) існують різні погляди щодо питання про mens rea юридичної 

особи.  

З цього (уже в суворо юридичному сенсі) випливає фундаментальний для 

всього англо-американського кримінального права принцип mens rea, відповідно до 

якого в будь-якому діянні для визнання його злочинним потрібно встановити 

додатково до об’єктивних складових діяння, забороненого кримінальним законом, 

його суб’єктивний елемент, який полягає в певному стані свідомості особи, що 

заслуговує на моральний осуд і характеризується наміром, обізнаністю, 

необережністю або недбалістю щодо вчиненого. 
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Розмірковуючи над комплексним питанням про суть ідеї mens rea в 

загальному праві, Г. Єсаков пише, що порушення приписів кримінального права є 

порушенням уявлень суспільства про морально правильну поведінку; водночас 

невід’ємною та єдиною соціальною ознакою будь-якого покарання є «стигмат 

морального осуду винного». Своєю чергою, єдиною підставою для покладання на 

винного стигмата морального осуду при встановленні actus reus як зовнішнього, 

об’єктивного елемента злочину є стигмат морального осуду mens rea, пов’язаний з 

усвідомленням людиною вільно обраного ним варіанту поведінки, що є соціально 

негативним і морально засуджуваним. Таким чином, підкреслює автор, категорія 

mens rea, яка полягає в усвідомленні особою порочного, неетичного варіанту своєї 

поведінки, утворює базис кримінального права в його філософсько-правовому 

сенсі [80, c. 26]. Уже в суто юридичному розумінні mens rea утворює обов’язкову 

нормативно-доктринальну вимогу встановити додатково до юридично значущих 

об’єктивних обставин внутрішній свідомо-вольовий стан порушника, який 

характеризується однією з чотирьох визнаних форм: намір, обізнаність (знання), 

необережність та недбалість. Отже, існують необхідні змістово-формальні 

підстави, з доречними поправками на специфіку праворозуміння, 

правозастосування та доктринального тлумачення, поставити умовний знак 

рівності між категорією mens rea в загальному кримінальному праві, зокрема в 

американському, та суб’єктивною стороною в українському кримінальному праві. 

При цьому вчення про суб’єктивну сторону злочину в такому умовному порівнянні 

є більш складним і водночас більш ретельно розробленим в кримінально-правовій 

науці, оскільки враховує, окрім вини, такі ознаки як мотив, мета, емоційний стан, а 

також визначає специфіку складної форми вини. 

Не буде зайвим додати, що досі не до кінця розроблена (як констатують 

безпосередньо англійські та американські теоретики) концепція mens rea вимагає 

від дослідників звертатись до теорії покарання в загальному праві, адже з самих 

витоків останнього відбувався постійний пошук належного обґрунтування 

девіантної, такої, що заслуговує на покарання, поведінки, причому з вихідних 

позицій морального осуду суспільства.  
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Повторюсь: у вітчизняному кримінальному законодавстві і, природно, у 

доктрині та судовій практиці традиційним вихідним принципом кримінальної 

відповідальності визнається винне, усвідомлене вчинення злочину: у ч. 1 ст. 11 КК 

винність віднесено до обов’язкових ознак будь-якого злочину. Ця інтегрована в 

будь-який склад злочину ознака безпосередньо відповідає відомій ще з часів 

Давнього Риму максимі – «Actus non facit reum, nisi mens sit rea» (лат. – діяння не 

робить людину винною, якщо її розум невинний). Така однозначна позиція 

законодавця повною мірою відповідає усталеному у вітчизняній кримінально-

правій доктрині принципу наявності вини [191, с. 47]. До того ж у нашій державі, 

як відомо, кримінальна відповідальність ґрунтується лише на суб’єктивному 

ставленні у вину, тобто лише за наявності умислу чи необережності, та яке 

передбачає врахування інших ознак суб’єктивної сторони (мотиву, мети, 

емоційного стану особи в момент вчинення нею злочину).  

Водночас далеко не все видається таким стабільним і однозначним в 

досліджуваному контексті, причому як у вітчизняній, так і в зарубіжній науці та 

практиці. Зокрема, в Англії, США, інших країнах-представницях загального права 

уже декілька століть поспіль разом із вченням про вину існують та успішно 

застосовуються на практиці, особливо у сфері економічних відносин, положення 

про сувору (або абсолютну) відповідальність (англ. – strict liability), 

першоджерелом яких виступають нормативні орієнтири національного 

законодавства, а своє подальше юридичне наповнення вони отримують за рахунок 

створеного судами права.  

Прибічники ідеї суворої відповідальності в США обґрунтовують її 

прагматичну доцільність, оскільки вона звільняє сторону обвинувачення від 

нелегкого (часом неможливого) тягаря доказування, прискорює кримінальне 

провадження і забезпечує більш ефективну протидію злочинам, які традиційно не 

становлять великої суспільної небезпеки, однак є поширеними в різноманітних 

сферах державного регулювання суспільного добробуту [192, c. 79]. До того ж 

власне факт ухвалення законів, які встановлюють кримінальну відповідальність за 

злочини суворої відповідальності, може мати загальнопревентивне значення та 



177 

 

утримувати людей від зайняття певною діяльністю або принаймні бути при її 

здійсненні більш уважними.  

Водночас, констатує В. Додонов, чимало юристів країн загального права 

піддають сувору відповідальність активній, небезпідставній критиці. Наразі їхній 

основний аргумент зводиться до того, що така відповідальність прямо суперечить 

вихідним принципам кримінального права і Конституції США, зокрема закріпленій 

у Поправках V та XIV до Основного Закону вимозі про «належну правову 

процедуру» (англ. – «due process» clause), яка забороняє несправедливо визнавати 

особу винною і засуджувати її, тобто робити це без дотримання 

загальновстановлених підстав кримінальної відповідальності та в порушення 

порядку судового розгляду кримінальних справ [50, c. 164–165]. Насправді 

кількість критиків суворої відповідальності у США нині суттєво збільшилась на 

фоні дедалі більш активної «федералізації» кримінального права (під якою 

розуміється збільшення кількості норм про федеральні злочини загалом та, 

зокрема, поступова підміна ними традиційних злочинів за внутрішнім 

законодавством штатів) і пов’язаного з цим збільшенням кількості складів 

регуляторних злочинів суворої відповідальності.  

Вагомий внесок у розробку проблематики суворої відповідальності в 

кримінальному праві країн загального права зробив Г. Єсаков у монографічному 

дослідженні. Свій аналіз учений побудував на ретельному аналізі праць 

американських авторів і рішень судів, на обґрунтуванні законодавчої політики 

Конгресу та висвітленні громадського сприйняття злочинів суворої 

відповідальності. Він послідовно розкриває передумови виникнення та юридичний 

зміст суворої відповідальності, вдало висвітлює основні аргументи «за» і «проти» 

втілення концепції суворої відповідальності в окремих кримінально-правових 

нормах – щодо причин появи такої відповідальності, доцільності її законодавчого 

відбиття та очікуваного ступеня суворості кореспондуючих їй кримінально-

правових санкцій. Цікаво, що автор виокремлює два умовні види такої 

відповідальності – «справжню» та «змішану» сувору відповідальність. До першого 

виду належать діяння, нормативні визначення яких не називають ознак вини (mens 
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rea) стосовно будь-якого з компонентів діяння (actus reus). Відповідно, «змішана» 

сувора відповідальність виключає mens rea в будь-якому її прояві стосовно одних 

елементів злочинного діяння та одночасно «зберігає» винне ставлення до інших 

об’єктивних ознак. Обидва види суворої відповідальності отримують своє 

практичне втілення в законодавчій матерії, передусім на рівні кримінальних 

кодексів штатів. На підставі критичного аналізу доктринальних і судово-

інтерпретаційних положень про «справжню» та «змішану» сувору відповідальність 

Г. Єсаков доходить висновку про те, що з самого початку концепція суворої 

відповідальності не мала під собою раціонального теоретичного базису в частині 

лише «справжніх» злочинів суворої відповідальності, що a priori виключають будь-

яке відсилання до mens rea вчиненого. Що ж стосується «змішаної» суворої 

відповідальності, то тут, уважає вчений, ситуація не така однозначна і вимагає 

відповіді на ключове питання: чи є певний ступінь моральної шкідливості діяння 

достатнім для накладення на обвинуваченого стигмату морального осуду та 

одночасного застосування кримінально-правових санкцій [78, c. 361–375.].  

Моральна оцінка вчиненого правопорушення за умов застосування суворої 

відповідальності має не менше значення, аніж установлення вини у 

«традиційному» злочині.  

О. Дудоров убачає зміст абсолютної (суворої) відповідальності в тому, що для 

настання кримінальної відповідальності особи достатньо з’ясувати факт порушення 

нею вимог кримінального закону. Немає потреби доказувати mens rea у формі 

наміру, необережності або недбалості. Цей підхід застосовується щодо тих діянь, 

установлювати вину щодо яких складно та які полягають, зокрема, у порушенні 

різноманітних правил. Автор додає, що в США переважна більшість злочинів 

суворої відповідальності – це злочини у сфері громадського порядку, суспільної 

моральності, обігу зброї і наркотичних засобів [75, c. 192]. Аналіз масиву 

федеральних регуляторних злочинів спонукає додати до цього переліку 

правопорушення економічного характеру, зокрема злочини проти прав споживачів, 

основ конкуренції, установленого порядку звітування про результати господарської 
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діяльності, порушення правил поводження з небезпечними матеріалами та 

відходами. 

Щоправда не всі фахівці погоджуються з таким розумінням змістового ядра 

суворої відповідальності. Так, В. Додонов пише, що сувора відповідальність 

уважається не об’єктивним ставленням у вину, а спростовною презумпцією 

винуватості. Якщо обвинувачений зможе довести відсутність своєї вини, він не 

підлягатиме покаранню [50, c. 164–165]. Ця теза видається не зовсім коректною з 

огляду на таке.  

По-перше, за останні десятиріччя в судовій практиці США було розглянуто 

чималу кількість кримінальних справ про регуляторні злочини, у яких суди прямо 

вказували, що з позицій суворої відповідальності ступінь обережності, обачливості 

та моральної невинності з боку обвинуваченого не має особливого значення для 

вирішення справи [384, c. 356].  

По-друге, створені ВС США у другій половині ХХ ст. судові прецеденти, що 

якраз вирішували проблеми зі встановленням внутрішніх морально-вольових ознак 

під час вчинення злочинів проти суспільного добробуту, виробили таке правило: 

для визнання особи винною у вчиненні злочину суворої відповідальності потрібно 

принаймні встановити її обізнаність про небезпечний характер обстановки, яка її 

оточувала, або небезпечні властивості предметів, з якими вона взаємодіяла [387]. 

Таким чином, ВС США визначив принаймні якісь граничні межі суддівського 

розсуду в тих справах, де сувора відповідальність могла легко перетворитись на 

пастку для «випадкових» правопорушників, тобто пересічних американців, які не 

здогадувались не те що про її нормативно закріплену протиправність, а навіть про 

аморальний характер своєї поведінки. 

Ознайомлення з об’ємним нормативним матеріалом федерального 

законодавства США (і не лише КК США) симптоматизує про те, що кримінально-

правових заборон, сконструйованих за принципом суворої відповідальності, 

чимало – вони уособлюють майже всі сфери суспільних відносин, які 

охороняються федеральним кримінальним законом. Для прикладу наведу декілька 

з них: використання зображень неповнолітніх осіб у продукції інтимного характеру 
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(§ 2252 КК США); надання банком позик чи збільшення кредитів своїм директорам 

(§ 1828(j) розділу 12 ЗЗ США); виробництво, маркування та реалізація підроблених 

чи неякісних продуктів харчування або медичних препаратів (§ 301 розділу 21 ЗЗ 

США); володіння незареєстрованою зброєю (§§ 5841, 5861(d) розділу 26 ЗЗ США); 

ненанесення спеціального попереджувального маркування на пачки з цигарками, 

які реалізуються на території США (§ 1333 розділу 15 ЗЗ США); забруднення будь-

яких водойм нафтою (§§ 1651 – 1656 розділу 43 ЗЗ США). Як бачимо, сувора 

відповідальність a priori поширюється на ті види діянь, які з очевидністю 

створюють потенційно високу небезпеку для американського суспільства в 

окремих сферах життєдіяльності.  

Сьогодні американська кримінально-правова наука констатує загалом 

обмежувальний підхід до питань застосування судами норм про злочини суворої 

відповідальності. Як слушно підкреслює Н. Абрамс, доктрина суворої 

відповідальності діє в режимі неспростовної презумпції винуватості: якщо 

встановлено факт порушення особою норми кримінального закону, то 

презюмується, що особа a priori мала хоча б якийсь прояв винного наміру на 

вчинення правопорушення, хоча насправді це далеко не завжди так. Судовій 

практиці відомі непоодинокі випадки, коли особу було піддано кримінальному 

покаранню навіть з урахуванням усіх заходів обачливості та обережності з її боку 

для недопущення порушень закону [269, c. 463]. 

Відомий американський теоретик кримінального права, професор С. Кадіш, 

прокоментував можливість настання кримінальної відповідальності за відсутності 

вини таким чином: якщо якийсь принцип права тут і спрацьовує, то це принцип 

«поганої вдачі» [325, c. 257]. Справді, за наявності цілком реальних практичних 

ситуацій, коли особа не знає й об’єктивно не може знати про те, що її поведінка 

порушує кримінальний закон, вона опиняється, умовно кажучи, у правовій пастці. 

Іншими словами, її шанси порушити/не порушити закон у складних ситуаціях, 

коли є підстави вірити у законність поведінки, складають умовно «50 на 50». На 

цьому контрастному фоні вказівка на презумпцію невинуватості у ч. 2 ст. 2 КК та 
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на вину як обов’язкову ознаку злочину за ч. 1 ст. 11 КК видається більш вдалим, 

справедливим і більш гуманним підходом.  

Принагідно зазначу, що саме завдяки доктрині суворої відповідальності 

неприпустима в Україні процесуальна практика об’єктивного ставлення у вину (як у 

кримінальних, так і в адміністративних справах) для американських органів 

кримінальної юстиції є реальністю. Навіть більше: ознаки федеральних 

місдімінорів, сконструйованих за типом регуляторних правопорушень, 

кореспондують формальним складам злочинів чи адміністративних правопорушень 

в Україні, адже злочином визнається порушення (щоправда винне за вітчизняним 

КК) конкретного нормативно визначеного правила, яке створює небезпеку настання 

певних негативних наслідків. 

У вітчизняних правових традиціях допустимість кримінальної відповідальності 

за відсутності вини загалом не є проблемою, на відміну від американської практики. 

В Україні об’єктивне ставлення у вину вважається аксіоматично неприйнятним як 

на законодавчому, так і науковому рівнях при тому, що українська наука 

напрацювала чимало конструктивних аргументів на користь саме такого підходу. 

Визначено, що засудження як обов’язковий елемент кримінальної відповідальності 

матиме позитивний превентивний ефект лише у разі усвідомлення особою 

злочинного характеру своєї поведінки. Головним об’єктом критики в американській 

доктрині стає безпосередня відсутність прямого посилання на елемент вини: на 

рівні юридичної відповідальності за досліджені в роботі регуляторні злочини 

відбувається автоматичне (формальне) інкримінування за принципом «є 

порушення – є відповідальність». Водночас обставини, які свідчать про відсутність 

вини, несправедливо ігноруються.  

 

2.4.2. Юридична помилка та її значення у сфері кримінально-правової 

охорони економічних відносин 

Ст. 24 КК визначає для прямого і непрямого умислу таку спільну 

інтелектуальну ознаку, як усвідомлення винною особою суспільної небезпеки 

свого діяння: вимагається, щоб належний суб’єкт хоча б у загальних рисах розумів, 

що вчинюване ним діяння має антисоціальний характер, завдає шкоду 
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охоронюваним кримінальним законом цінностям (відносинам). При цьому 

вітчизняний законодавець не включає у зміст умислу усвідомлення протиправності 

діяння, як це зроблено у ст. 10 КУпАП. Логіка проста: кожна доросла осудна особа 

повинна знати закони своєї країни, а тому не може посилатись на незнання законів 

як на обставину, що звільняє її від відповідальності за допущене порушення 

кримінально-правових норм. Спрацьовує відома ще з давньоримських часів максима 

ignorantia legis neminem excusat (незнання закону нікого не вибачає) [60, с. 48]. 

Звертаючи увагу на те, що більшість фахівців, як і кримінальний закон, не 

включають усвідомлення протиправності як обов’язкову ознаку інтелектуального 

елементу умислу, Р. Вереша вважає, що в деяких випадках законодавець все ж 

визнає діяння умисними за умови усвідомлення винним їхньої протиправності. 

Передусім ідеться про злочини зі спеціальним суб’єктом, коли на особу 

покладається виконання або забезпечення дотримання певних правил та обов’язків 

[24, c. 143–144].  

De lege lata (ст. 68 Конституції України) застосовується підхід, за якого особа 

вважається винною, незважаючи на усвідомлення нею протиправності свого 

діяння. Презумпція знання закону може не повною мірою відповідати дійсності, 

але без неї у правовій державі застосування закону було би ускладненим – ця 

презумпція є необхідною та випливає з основних засад взаємовідносин 

громадянина і держави. Презумпція знання закону означає можливість узнати 

закон, тобто практичну реалізацію цієї можливості. При цьому помилка в 

незлочинності діяння може впливати на форму вини та призначення покарання 

[26, с. 291–292]. 

Єдиний виняток зі згаданого конституційного положення можуть утворювати 

ситуації, коли особа не мала можливість через об’єктивні причини ознайомитись із 

певним нормативним положенням. Як пише М. Панов, лише у випадках, коли 

передбачений Конституцією порядок опублікування і вступу закону в силу не був 

додержаний або особа внаслідок конкретних обставин не мала реальної можливості 

ознайомитися з законом (наприклад, перебувала з експедицією у віддаленій 

місцевості), а відтак, знати про злочинність діяння, кримінальна відповідальність 
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може бути виключена [143, c. 193]. Разом з тим і така думка не є безспірною і може 

бути спростована з огляду на категоричність відповідного конституційно-

правового положення та можливість застосування інших підходів до його 

тлумачення.  

З окремими проявами юридичної помилки в контексті відповідальності за 

економічні злочини неодмінно пов’язане актуальне питання про дотримання 

принципу верховенства права. Зокрема у п. 3.1. мотивувальної частини рішення 

КСУ у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» 

від 29 червня 2010 р. № 17-рп/2010 було зазначено: «Одним з елементів 

верховенства права є принцип правової визначеності, у якому стверджується, що 

обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на 

практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування 

правових норм, установлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-

якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі 

відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні 

наслідки своєї поведінки (курсив мій – Д.К.)». Розвиваючи цю лінію аргументації, 

Суд послався на одне з попередніх рішень у справі про постійне користування 

земельними ділянками від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005, в якому вказав, що з 

конституційних принципів рівності та справедливості випливає вимога 

визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може 

забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у 

правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (абзац другий 

підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини). Не оминув КСУ увагою також 

практику Європейського суду з прав людини, який у своєму рішенні від 18 грудня 

2008 р. у справі «Новік проти України» підкреслив, що в тих випадках, «коли 

національний закон передбачає можливість позбавлення свободи, такий закон 

повинен бути достатньо доступним, чітко сформульованим і передбачуваним у 

своєму застосуванні для того, щоб виключити будь-який ризик свавілля» (п. 19). 
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Варто звернути увагу також на текст доповіді Європейської комісії «За 

демократію через право» (Венеціанської комісії), у п. 46 якої зазначено: юридична 

визначеність як один з елементів поняття «верховенство права» вимагає, щоб 

юридичні норми були чіткими і точними та спрямованими на забезпечення того, 

щоб ситуації та правовідносини залишались передбачуваними [81, c. 178].  

З урахуванням наведеного теоретичний дискурс навколо питання про часткову 

релевантність юридичної помилки потрібно вести з обов’язковим урахуванням 

«тріади» фундаментальних правових принципів – верховенства права, законності 

та юридичної визначеності. Згадане універсальне тлумачення принципу 

верховенства права з боку КСУ з усією актуальністю стосується також 

нестабільної, «бланкетно-мінливої» матерії «економічного» кримінального права.  

У порівняльно-правовому контексті варто додати, що активний розвиток 

(еволюція) вчення (та законодавчих норм) про юридичну помилку відбувався не 

лише в США, а й у деяких країнах ЄС, зокрема ФРН, кримінальне законодавство (і 

право) якої зберігає авторитетний вплив у європейському правовому просторі.  

За результатами авторського ознайомлення з положеннями про юридичну 

помилку за кримінальним законодавством багатьох іноземних держав Р. Вереша 

узагальнив її юридичний зміст і значення. Він пише, що там ідеться про помилку в 

праві або, як її ще називають, помилку в забороні, у межах якої за загальним 

правилом: 1) особа не підлягає кримінальній відповідальності лише в тому 

випадку, якщо помилка була вибачальною; 2) якщо помилка є невибачальною, 

особа може бути притягнута до відповідальності за необережне вчинення злочину. 

Якщо особа підлягає кримінальній відповідальності за наявності помилки, то 

покарання суб’єкта повинно призначатися ближче до мінімальної межі санкції 

статті кримінального закону [23, c. 280–281]. 

У США розглядувана максима застосовувалась у кримінальному судочинстві 

уже в перші роки незалежності – згадки про неї датовані ще 1789 роком. Упродовж 

двох наступних століть дискусії юристів-теоретиків навколо пошуку унікального 

«раціонального зерна» максими тривали. Так, подібно про представників 

англійської Феміди видатний юрист О. Холмс був прибічником утилітаристського 
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підходу до обґрунтування максими ignorantia legis non excusat. Він писав: 

допустити таке «пробачення» з боку кримінального закону означатиме заохочувати 

його незнання – у тих випадках, де законодавець насправді прагнув спонукати 

людей розуміти та підкорятись закону, і там, де міркування справедливості 

стосовно однієї особи цілком правильно переважуються більш важливими 

суспільними інтересами. На думку Холмса, покарання порушників, які вчинили 

злочини, не знаючи при цьому про їхню кримінальну караність, слугуватиме 

оптимальним знаряддям для запровадження правової обізнаності населення та, 

відповідно, для додержання законів окремими громадянами. У протилежному 

випадку, наполягав американський вчений, у суспільстві процвітатиме правовий 

нігілізм, цінність поваги до закону буде безповоротно втрачено [289, c. 354.]. 

Пізніше професор Дж. Холл піддав позицію О. Холмса гострій критиці, 

запропонувавши власну раціоналізацію максими, яка ґрунтується на 

фундаментальному принципі легальності. Холл писав, що звернення до максими є 

недопустимим за будь-яких підстав, оскільки в такому разі уява злочинця про закон 

(про його наявність чи відсутність, про його конкретні характеристики) стає вищою 

за сам закон. Водночас, якщо керуватися принципом легальності, то у випадках, 

коли обвинувачений не знає, що його поведінка порушує закон, чи то через те, що 

він просто не поцікавився про існування нормативного акту, який стосується саме 

його, чи то через неправильне особисте тлумачення або непогодження з вимогами 

закону, останній не повинен пробачати такі виправдування обвинуваченого 

[316, с.18–19].  

Нарешті, професор Г. Харт зайняв проміжну і, так би мовити, компромісну 

позицію між двома наведеними вище. Використовуючи приклад про умисне 

вбивство, він виступав за застосування максими у тих очевидних випадках, в яких 

власне зміст злочинного діяння вказує, що винна особа повинна була знати якщо не 

про його протиправність, то вже точно про його суспільну шкідливість, про його 

негативні наслідки для життєдіяльності всієї громади. Таким чином, уважав він, 

максима ignorantia legis non excusat може і повинна застосовуватися до злочинів 

типу malum in se (є небезпечними самі по собі, через свою очевидно шкідливу 
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природу), і водночас не повинна застосовуватися в разі вчинення діянь типу malum 

prohibitum (діяння є злочинним лише внаслідок формальної вказівки закону) 

[317, c. 419]. 

Зі свого боку Р. Вереша пропонує раціональне та усталене з доктринальної 

точки зору тлумачення юридичної помилки як хибного уявлення особи про: 

1) злочинність чи незлочинність її діяння; 2) кваліфікацію вчиненого нею злочину; 

3) вид та розмір покарання, яке може бути їй призначене за вчинений злочин. 

Учений пропонує визначати помилку особи, яка вчинила суспільно небезпечне 

діяння, як особливе психічне ставлення особи до вчинюваного діяння, за якого 

відбувається неправильна оцінка протиправності чи об’єктивних обставин діяння, 

що можуть стосуватися складу злочину або обставин, які виключають злочинність 

діяння [26, с. 287]. 

Згаданий автор є прибічником поширеної в юридичній літературі позиції про 

доцільність включення в КК статті, що визначає ознаки юридичної та фактичної 

помилки і правила кваліфікації за їх наявності – так як це реалізовано в деяких 

зарубіжних країнах (зокрема в окремих американських штатах) [25, с. 217, 222]. 

При цьому належна увага не приділяється тій обставині, що на федеральному 

кримінально-правовому «рівні» регулятором блоку питань про допустимість чи 

недопустимість юридичної помилки стає судова практика, особливо на рівні 

ВС США. 

В унісон наведеному вище підходу О. Комаров констатує, що юридична 

помилка полягає в неусвідомленні особою протиправності свого діяння і похідних 

від цього показників: 1) правової оцінки (кваліфікації) вчиненого діяння; 

2) кримінально-правових наслідків його вчинення (виду і розміру покарання); 

3) наявності підстав для звільнення від кримінальної відповідальності чи від 

покарання; 4) оцінки вчиненого діяння як закінченого чи незакінченого злочину; 5) 

виконуваної винним ролі у злочині, вчиненому у співучасті (виконавства, 

підбурювання, пособництва, організаторства) [136, с. 14]1. 

 
1 Автор додає, що головним критерієм відмежування фактичної помилки від юридичної виступає зміст 

омани. На відміну від п’яти наведених характеристик юридичної помилки фактична помилка стосується передусім 

оцінки особою свого діяння як суспільно небезпечного та тих обставин, які визначають її характер і ступінь. 
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У справі «Cheek v. United States» (1991 р.) ВС США визнав і запровадив 

чинний понині прецедент щодо кримінально-правового значення юридичної 

помилки: у разі надмірної змістової складності положень регулятивного 

законодавства допускається юридична помилка, тобто свідома необізнаність особи 

про факт опосередкованого порушення ним економічної кримінально-правової 

заборони через неправильне (або конфліктуюче з офіційним) з’ясування положень 

регулятивного законодавства [285; 78, с. 378–381]. 

Англійський науковець Дж. Хордер пропонує таке пояснення максими 

ignorantia juris neminem excusat: це правило традиційно не має виключень в системі 

кримінального права, яке складається повністю чи переважно з діянь категорії mala 

in se (діяння є злочинним саме собою, через свою негативну природу). Водночас 

будь-яка правова система, яка наполягає на абсолютному характері цієї максими у 

світі, який дедалі прогресує, стає більш технологічним, спеціалізованим, і більш 

регульованим – це система, яка так і не змогла адаптувати свою моральну складову 

до життєвих обставин сьогодення [323, c. 276].  

З цього приводу американський юрист П. Ларкін дещо цинічно додає: у 

нашому повсякденному житті ми схильні радше пробачити того, хто помилково чи 

через недбалість порушив закон, аніж того, хто свідомо, із наміром вчинив злочин. 

Сьогодні правило про юридичну помилку стає особливо актуальним з огляду на 

притаманний американському кримінальному праву феномен надмірної 

криміналізації – передусім за рахунок збільшення кількості регуляторних злочинів і 

злочинів суворої відповідальності. Водночас американські суди, зокрема ВС США, 

не поспішають переглядати усталене в англо-американській кримінально-правовій 

традиції правило про невибачувальність юридичної помилки (за виключенням 

декількох рішень ВС США, згаданих у цьому підрозділі) [334, с. 1–2]. 

У справі «Ratzlaf v. United States» (1994 р.) перед вищою судовою інстанцією 

держави постало питання про тлумачення стану свідомості обвинуваченого, який 

своїми діями порушив вимоги Акта про контроль за відмиванням злочинних 

доходів 1986 року. До ухвалення цього документа федеральне законодавство 

вимагало, щоб фінансові установи повідомляли компетентні органи про готівкові 
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трансакції клієнтів на суму понад 10 тис. дол. Водночас зловмисники ефективно 

обходили цю вимогу шляхом розщеплення великих готівкових платежів на 

декілька менших, кожен на суму до 10 тис. дол. – відбувалось так зване 

структурування фінансових платежів. У 1986 році Конгрес «закрив» цю «лазівку», 

офіційно визнавши такі фінансові структурування незаконними.  

За матеріалами цієї кримінальної справи В. Рацлаф повинен був повернути 

одному казино 160 тис. дол. боргу готівкою. Керівництво казино повідомило йому, 

що він повинен був задекларувати фінансові трансакції на суму понад 10 тис. дол. 

Після цього Ратцлаф, реалізуючи мету на поділ суми боргу на декілька менших 

платежів, купив у відділеннях декількох банків касові чеки за готівку, на суму до 

10 тис. дол. кожен. 

Під час судового процесу присяжні визнали Рацлафа винним у порушенні 

федеральних заборон на структурування готівкових платежів, передбачених 

§§ 5322 та 5324 розділу 31 ЗЗ США. Присяжні встановили, що: 1) Рацлаф знав про 

обов’язок задекларувати такі трансакції та 2) він структурував (розщепив) свій 

платіж з метою ухилення від цієї вимоги. Під час перегляду справи перед ВС США 

постало питання про третій елемент – чи повинно було обвинувачення установити, 

що Рацлаф знав (або принаймні здогадувався чи повинен був знати), що таке 

структурування було протизаконним, тим самим порушуючи питання про захист 

від обвинувачення шляхом посилання на відверте незнання закону та покладеного 

ним обов’язку. ВС США інтерпретував відповідні кримінальні статути 

поширювально, указавши на необхідність урахування цього третього елемента – 

установлення ознаки усвідомлення Рацлафом незаконності структурування 

грошових платежів. Відповідно, незнання про існування спеціального закону 

(заборонювальних нормативних приписів) було визнано захистом від 

кримінального переслідування. Таким чином, ВС США сформулював висновок про 

те, що Рацлаф знав про обов’язок задекларувати грошові операції на суму понад 

10 тис. дол., хоча при цьому не усвідомлював, що штучне «розщеплення» 

готівкового платежу порушує конкретний регулятивний припис і кореспондуючу 

йому кримінально-правову заборону. 
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Заслуговує на увагу лінія аргументації ВС США, яка дозволила дійти такого 

неочікуваного рішення у справі. По-перше, Суд послався на один із своїх ключових 

прецедентів про ухилення від сплати податків – справу «Spies v. United States» 

(1943 р.), в якій було зазначено, що умисел – це поняття з багатьма значеннями і 

його правозастосовна інтерпретація часто залежить від контексту заборони, в якій 

цей елемент розташовано [386]. По-друге, Суд підкреслив визнання та суворе 

слідування максимі «незнання законів не звільняє від відповідальності», при цьому 

залишивши за собою право ігнорувати цю максиму в тих випадках, де Конгрес, на 

думку Суду, прагнув закріпити нормативний орієнтир, нехай і завуальований, на 

встановлення спеціального наміру – наміру порушити вимоги конкретного 

відомого злочинцю нормативного акта. Законодавчі конструкції §§ 5322 та 5324 

розділу 31 ЗЗ США вимагали звернення саме до такого виключення з загального 

правила. Нарешті, і по-третє, ВС США з метою посилення власної лінії 

аргументації вдався до декількох гіпотетичних прикладів, які, на думку Суду, 

свідчили про випадки несвідомого, а отже невинного порушення вимог 

законодавства про заборону структурування готівкових трансакцій [365]. 

Таким чином, справа «Ratzlaf v. United States» стала одним з найбільш широко 

цитованих як у судовій практиці, так і в доктринальних матеріалах, прецедентів на 

вибачувальність юридичної помилки. Справді, тут вища судова інстанція США 

вкотре зазначила, що складні регуляторні за своєю природою заборони не вказують 

з усією очевидністю на свідоме, суспільно аморальне, таке, що заслуговує на осуд, 

порушення вимог кримінального закону. ВС США додав, що з точки зору 

пересічного американця зміст заборон на структурування не є настільки 

очевидним, щоб у більшості випадків навіть викликати у особи підозру про її 

існування – власне факт включення заборони до ЗЗ США не «дорівнює» 

офіційному повідомленню потенційним порушникам про нову вимогу закону. 

Отже, у розглянутому рішенні ВС США став на бік презумпції того, що особа не 

знала про протиправність своєї поведінки, а не навпаки.  

У чинному КК норма про помилку, як відомо, відсутня. Водночас проблема 

помилки у кримінальному праві, як було показано вище, досліджується вже 
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значний час і деякі вчені небезпідставно пропонують закріпити у вітчизняному 

кримінальному законодавстві норму, яка би передбачала поняття, істотні ознаки 

помилки та вирішувала питання кримінальної відповідальності за таких обставин.  

На підставі аналізу іноземного кримінального законодавства в частині 

нормативної регламентації помилки та її видів Р. Вереша пропонує врахувати 

відповідні законодавчі положення під час визначення юридичної та фактичної 

помилки у вітчизняному КК. Відповідно, безпосереднє нормативне закріплення 

двох видів помилки він убачає у пропонованій ст. 25-2 Розділу V Загальної частини 

КК «Помилка особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння», а власне цю 

помилку пропонує визначати як особливе психічне ставлення особи до 

вчинюваного діяння, за якого відбувається неправильна оцінка протиправності чи 

об’єктивних обставин діяння, які можуть стосуватися складу злочину або обставин, 

що виключають злочинність діяння, передбачених цим Кодексом [27, с. 460–461]. 

Сьогодні з’являються передумови для обережного припущення про те, що 

український законодавець нарешті почує голос доктрини в напрямі вчення про 

юридичну помилку. Зокрема, у першому робочому варіанті проєкту нового КК 

передбачена норма про юридичну помилку, текст якої вартий критичної уваги:  

«Стаття 2.3.1.1. Юридична помилка.  

1. Припускається, що особа, яка вчиняє діяння, передбачене цим Кодексом, 

знає його положення та положення нормативно-правових актів, які забороняють 

вчинення дій, указаних у статтях Особливої частини цього Кодексу чи 

зобов’язують до вчинення певних дій, невиконання яких становить злочин 

(презумпція знання закону та знання інших нормативно-правових актів). 

2. Юридична помилка має місце, коли особа неправильно уявляє правове 

значення свого діяння. 

3. Юридична помилка, яка полягає в тому, що особа помилково вважає свою 

поведінку злочинною, а насправді за нього в цьому Кодексі не встановлена 

кримінальна відповідальність, не має кримінально-правового значення. За такої 

помилки кримінальна відповідальність не настає. 
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4. Юридична помилка, яка полягає у тому, що особа вважає свою поведінку 

правомірною, а насправді за неї встановлена кримінальна відповідність у цьому 

Кодексі, не звільняє від такої відповідальності за винятком, визначеним у 

наступній частині цієї статті. 

5. Спростування презумпції знання спеціальних нормативно-правових актів, 

які встановлюють заборону вчинення діянь, вказаних у статтях Особливої частини 

цього Кодексу чи зобов’язують до вчинення певних дій, невиконання яких 

становить злочин, звільняє від кримінальної відповідальності та настання інших 

правових наслідків злочину. 

6. Спростування презумпції знання спеціальних нормативно-правових актів 

можливе лише за умов: а) порушення встановленого порядку оприлюднення таких 

актів; б) об’єктивної неможливості ознайомлення особи з таким актом; в) наявності 

суперечливих роз’яснень змісту такого акту з боку уповноважених на те органів».  

Ця проєктована норма загалом сприймається як сучасна, прогресивна, така, що 

здатна адресувати об’єктивно складні випадки тлумачення змісту протиправної 

поведінки в сучасному, динамічному суспільстві. Зокрема, позитивом є те, що в 

пропонованій новелі чітко зафіксовано, що юридична помилка присутня тоді, коли 

особа неправильно розуміє правове значення вчинюваного нею діяння. Позитивно 

сприймається також закріплення правила про те, що спростування презумпції 

знання спеціальних нормативно-правових актів звільняє від кримінальної 

відповідальності та настання інших правових наслідків злочину. 

Водночас раціональність використання закритого переліку з трьох умов, які 

дозволяють спростувати презумпцію знання спеціальних кримінально-правових 

актів, викликає певні застереження. Зокрема, однією з цих умов є наявність 

суперечливих роз’яснень змісту спеціального нормативно-правового акта з боку 

уповноважених органів. Виникає запитання: а як бути у разі, якщо спеціальне 

роз’яснення відсутнє, а вузькі фахівці тлумачать якесь неоднозначне положення 

такого акта по-різному? Або, наприклад, адвокат подав запит до уповноваженого 

органу про офіційне роз’яснення положення нормативного акта у зв’язку з 

наданням правової допомоги, однак відповідь на цей запит взагалі не отримав чи 
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отримав традиційну чиновницьку «відписку». Або ж є офіційне роз’яснення 

уповноваженого органу, однак положення нормативного акта, якого стосується це 

роз’яснення, на момент вчинення особою (обвинуваченим) діяння оскаржувалось у 

суді. У таких цілком реальних на практиці ситуаціях використане в наведеному 

закритому переліку формулювання «наявність суперечливих роз’яснень змісту 

такого акту з боку уповноважених на те органів» не «спрацьовуватиме». 

Раціональним було би включити в цей перелік умов спростування презумпції також 

вказівку на випадки неоднозначного тлумачення норми права фахівцями 

(юристами, економістами, фінансистами) або навіть судами (наприклад, 

апеляційного рівня). До речі, урахування цих випадків повною мірою 

простежується в американській доктрині про релевантність юридичної помилки, 

про що йтиметься згодом.  

Позитивно сприймається наукова пропозиція О. Дудорова сформулювати у 

розділі V Загальної частини КК (наприклад, у межах новоствореної ст. 24-1 КК) 

спеціальну норму про юридичну помилку. Її текст міг би мати такий вигляд: «Якщо 

особа сумлінно помилялась щодо протиправності вчиненого нею діяння, ознаки 

якого як злочину визначені цим Кодексом і нормативним актом чи договором або 

правовим звичаєм, який не є законом про кримінальну відповідальність, то вона 

через відсутність вини кримінальній відповідальності не підлягає. У разі, коли з 

урахуванням обставин справи особа могла уникнути такої помилки, її діяння 

вважається вчиненим через необережність» [56, c. 103]. 

Перевагу наведеного варіанту розв’язання досліджуваної проблеми варто 

вбачати в тому, що наголос зроблено не на незнанні закону (а тому скасовувати 

відповідну конституційну презумпцію, з огляду на її прагматизм, не потрібно), а 

саме на помилці – на неправильному сприйнятті змісту нормативно-правового акта 

чи іншого відмінного від КК джерела. Також імпонує те, що наголос у 

пропонованому формулюванні зроблено на особі правопорушника («особа сумлінно 

помилялась щодо протиправності вчиненого нею діяння»), а не на формальному, 

неперсоналізованому підході, закріпленому в робочому варіанті проєкту КК (за 

«наявності суперечливих роз’яснень змісту такого акту з боку уповноважених на те 
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органів»). Видається, що з точки зору згаданого вище принципу верховенства права 

«людиноцентристський» підхід (наголос на суб’єктивному сприйнятті особою) у 

досліджуваному контексті переважає над формально-бюрократичною практикою 

(наголос на об’єктивній суперечливості офіційних роз’яснень уповноважених 

органів). 

Узагальнюючи розглянуті вище положення, варто зазначити, що 

запропоноване ВС США тлумачення змісту умислу в складах деяких економічних 

злочинів стало каталізатором створення специфічної юридичної конструкції, яка 

унеможливлює кримінальну відповідальність тих правопорушників, які з усією 

очевидністю не розуміють суті вимог регулятивного законодавства. Ця конструкція 

утворює так званий виняток із загальної презумпції правової обізнаності особи. На 

противагу американському підходові, вітчизняний законодавець через закріплення в 

ч. 2 ст. 68 Конституції України категоричного припису про невибачувальність 

юридичної помилки і відмову від включення усвідомлення протиправності до 

змісту інтелектуальної ознаки умислу (ст. 24 КК) унеможливлює виключення 

кримінальної відповідальності щодо тих учасників економічних відносин, які 

вчиняють протиправне діяння, будучи помилково впевненими у правомірності своєї 

поведінки. У зв’язку із цим аргументується, що панівний у вітчизняній правовій 

системі принцип «незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності» 

хибно не дозволяє враховувати специфіку психічного ставлення до вчиненого у разі 

порушення особою кримінально-правових заборон з бланкетними диспозиціями. 

Без чіткого розуміння особою тієї обставини, що її діяння порушує податкове 

(банківське, конкурентне, фондове тощо) законодавство, немає достатніх підстав 

вважати, що ця особа усвідомлює суспільну небезпеку своєї поведінки, тобто діє 

умисно, як це безпосередньо випливає з економічних заборон КК. 

Одним із варіантів вирішення порушеної проблеми може бути регламентація в 

Загальній частині КК (у межах окремої норми) різновиду юридичної помилки, що 

припускається при вчиненні діянь, передбачених кримінально-правовими нормами 

з бланкетними диспозиціями. Відповідне правило доцільно закріпити у формі 

спростовної презумпції. Досліджена в роботі американська практика застосування 
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податкового виключення з презумпції правової обізнаності виступає переконливим 

аргументом на користь цієї пропозиції. 

 

2.4.3. Доктрина свідомого ігнорування вимог закону як прояв 

самобутності кримінального права США 

Продовжуючи аналіз питань про встановлення ознак вини в складах 

економічних злочинів, зазначу, що одним із проявів mens rea за американським 

кримінальним правом є «свідоме ігнорування» (англ. – willful blindness, буквальний 

переклад – «умисна сліпота»), яке зародилось у кримінальному праві США на рівні 

окремої судової доктрини як важливе виключення з правила про необхідність 

безпосереднього встановлення особистої обізнаності про злочин або, іншими 

словами, установлення факту усвідомлення злочинного характеру своїх дій. Ця 

доктрина ґрунтується на висловленій у прецедентній практиці презумпції того, що 

свідоме (цілеспрямоване) ігнорування та безпосередня обізнаність про 

протиправність своєї поведінки однаково вказують на наявність винного стану 

свідомості особи – на його mens rea [415].  

За таких підстав доктрина свідомого ігнорування дозволяє суду та присяжним 

установлювати наявність вини (а точніше – винного усвідомлення характеру своїх 

дій) у тих складних у частині доказування ситуаціях, в яких особа свідомо уникала 

виявлення (усвідомлення) факту існування чи реалізації протиправної поведінки. У 

спрощеному вигляді доктрину свідомого ігнорування обізнаності можна 

представити у вигляді трьох послідовних елементів (від першої особи): 

«1. Я припускаю, що з високим ступенем вірогідності відбувається (відбулось) 

злочинне порушення закону, яке через різні причини (вказівки, розпорядження, 

розподіл обов’язків між підлеглими, професійні консультації тощо) може мені 

інкримінуватись. 2. У мене є об’єктивна можливість перевірити свої підозри та 

переконатися в тому, що злочин насправді мав (чи матиме) місце. 3. Я свідомо 

уникаю отримання такої інформації, оскільки в такому разі моя поведінка de facto 

стане винною з усіма похідними кримінально-правовими наслідками». У ще більш 

спрощеному вигляді свідоме ігнорування можна представити так: це «умисел на 
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ігнорування умислу», тобто особа свідомо, цілеспрямовано «блокує» (загороджує) 

свою свідомість (сприйняття реальності) від отримання інкримінуючих відомостей 

про злочин, про вчинення якого вона персонально здогадується. Очевидно, що 

зміст цього правила є надзвичайно складним, дещо неоднозначним.  

Неважко уявити, наскільки широкі «горизонти» для зловживань втілює 

можливість уникати обізнаності про вчинюваний злочин, особливо в об’єктивно 

складній сфері економічної злочинності та, зокрема, в її «корпоративному» 

сегменті. Тим більше з огляду на структуру та організаційно-правові особливості 

діяльності американських корпорацій, із сотнями й тисячами працівників, із 

складними вертикалями управління, із фрагментарним розподілом функціональних 

обов’язків та, відповідно, відповідальності за їх порушення. Керівник будь-якого 

рівня міг би просто «заплющувати очі» на факти порушення закону підлеглими та в 

такий спосіб виводити себе «з-під удару» кримінального закону. Доктрина 

свідомого ігнорування унеможливлює подібну лінію поведінки, адже для цілей 

кримінального переслідування свідоме ігнорування усвідомлення юридично 

значущих обставин і власне їхнє усвідомлення (тобто традиційний до встановлення 

вини підхід) фактично прирівнюються. При всьому цьому в разі, якщо мала місце 

помилка або недбалість стосовно ігнорування обізнаності про певні факти, ознака 

mens rea буде відсутня, адже відсутні докази цілеспрямованої поведінки, яка 

вказувала би на уникнення обізнаності.  

Власне ця доктрина утворює та дозволяє інкримінувати особі значно більш 

складний стан винної свідомості порівняно з, умовно кажучи, простим умислом; 

вона спирається на створення сміливої презумпції про наявність mens rea там, де 

насправді її може не бути, виключно на підставі аналізу цілеспрямованих дій 

порушника, спрямованих на ігнорування, невиявлення фактів порушення закону, 

щодо існування яких у нього є достатні підозри. У своїй монографії британський 

учений Г. Вільямс влучно охарактеризував доктрину свідомого ігнорування, 

окресливши більш-менш чіткі межі її застосування судами. На його думку, суд 

може встановити факт свідомого ігнорування лише в тих випадках, коли майже з 

повною впевненістю можна вважати, що обвинувачений знав про порушення 
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кримінального закону. Обвинувачений здогадувався про факт вчинення злочину; 

він усвідомлював високу ймовірність існування такого факту; він абстрагувався від 

об’єктивно можливого отримання підтвердження про наявність злочину, оскільки 

прагнув (тут спостерігаємо інший вимір прояву mens rea) у разі необхідності (тобто 

в разі виявлення його свідомого ухилення від отримання релевантної інформації) 

заперечувати свою злочинну обізнаність. Це і лише це повинно визнаватись 

проявом свідомого ігнорування [426, c. 159]. У скороченому варіанті позицію 

Г. Вільямса можна охарактеризувати формулою з трьох компонентів, які 

відбивають складний стан свідомості правопорушника: «підозра, усвідомлення 

вірогідності існування загрози, уникнення перевірки підозри».  

Своєю чергою, Р. Перкінс справедливо зауважив, що традиційний підхід, який 

передбачає, що «обізнаність» як концепт mens rea включає в себе винне 

усвідомлення, є наразі не єдиним, що природно відкриває шлях для інших 

інтерпретацій. Учений додає, що свідоме ігнорування, так би мовити, штучно 

«перекладає» на протиправну поведінку особи стан його обізнаності про ті факти, 

про які він би обов’язково дізнався, якщо б спеціально і свідомо не обрав для себе 

«ігноруючу» лінію поведінки [357, c. 956]. Інша дослідниця, І. Роббінс, додає, що 

свій прояв доктрина свідомого ігнорування отримує в проведенні інтелектуальної 

паралелі між станом обізнаності та станом свідомого ігнорування шляхом 

наділення кожного з них однаковим ступенем винуватості, а отже й однаковим 

ступенем суспільного осуду [371, c. 191–192].  

Принагідно додам, що посилання на стандарт свідомого ігнорування можна 

зустріти в текстах деяких федеральних заборон. Так, наприклад, у тексті § 6928(e) 

розділу 42 ЗЗ США, присвяченого ознакам вини у злочинному поводженні з 

небезпечними відходами (а саме – в екологічному злочині з чітко вираженою 

економічною складовою), зроблено примітку, відповідно до якої під час 

установлення факту обізнаності обвинуваченого про цей злочин можуть бути 

використані непрямі докази, у т.ч. докази того, що особа вчинила певні дії з метою 

«відгородження» себе від отримання інформації, яка матиме інкримінуючий вплив 

на неї. 
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Варто звернутись до часто згадуваного в американській юридичній літературі 

гіпотетичного прикладу на наявність стану свідомого ігнорування. Відповідно до 

його умов пасажир погоджується перевезти за кордон один пакунок, переданий 

йому незнайомцем за значну грошову винагороду. Цілком реально припустити, що 

у мандрівника може виникнути небезпідставна підозра про те, що у пакунку 

лежить якийсь контрабандний товар. Водночас без подальшої перевірки своєї 

підозри не можна говорити про те, що мандрівник точно знає про вміст пакунка. 

Своєю чергою, доктрина свідомого ігнорування дозволяє робити таке припущення, 

тим самим фактично ототожнюючи абсолютну обізнаність особи з ухиленням від 

набуття такої обізнаності. А тому у разі кримінального переслідування пасажира-

перевізника, навіть якщо він наполягатиме на неусвідомленні факту перевезення 

предметів контрабанди, доктрина дозволяє ставити йому в вину перевезення 

контрабандних товарів, тим самим ефективно оминаючи суб’єктивну складову 

справжньої обізнаності. Відповідно, посилання пасажира на відсутність у нього 

злочинного стану свідомості у вигляді обізнаності про факт порушення тут не 

спрацьовуватиме.  

Якщо спробувати зіставити концепт свідомого ігнорування з категорією 

умисних злочинів, то свідоме уникнення як тип вини можна розташувати на 

найнижчому процесуально-доказовому рівні, що є необхідним і достатнім для 

встановлення злочинного умислу. Далі, правозастосовна аналогія в тій частині, що 

елемент свідомого уникнення обізнаності відповідає елементу знання 

(усвідомлення) протиправності поведінки, базується на презумпції того, що особа, 

яка свідомо уникає обізнаності про інкримінуючі факти, є насправді такою ж 

винною як і власне особа, яка фактично знала про протиправний характер своєї 

поведінки. Таке умовне ототожнення двох проявів психічного ставлення особи до 

характеру своєї поведінки стає вагомим процесуальним знаряддям прокурорів у 

складних справах, де встановлення ознаки обізнаності як однієї з вирішальних 

підстав для застосування заходів кримінально-правового впливу до порушника не є 

об’єктивно можливим. Адже обвинувачений (підсудний) може наполягати на 



198 

 

відсутності протиправної обізнаності в своїх діях за відсутності прямих доказів, які 

могли би підтвердити цю обізнаність [415]. 

Цікавий авторський аналіз доктрини свідомого ігнорування в контексті 

засудження за легалізацію злочинних доходів на підставі положень Акта про 

контроль за відмиванням грошей 1986 року пропонує Ф. Кенел. Він пише, що 

судова інтерпретація ознак «свідомо» або «знаючи» (англ. – knowingly) як 

індикаторів винного стану свідомості у межах §§ 1956 та 1957 КК США була 

стабільно поширювальною, що дозволило охопити ознакою винуватості також 

свідоме ігнорування інформації – на підставі доктрини свідомого уникнення. 

З урахуванням результатів власного аналізу існуючих у практиці 

правозастосування проблем правильного визначення виду умисної вини під час 

вчинення дій, які утворюють легалізацію злочинних доходів, Ф. Кенел пропонує 

доповнити норми федерального КК, присвячені відповідальності за легалізацію 

злочинних доходів, приміткою приблизно такого змісту: свідоме ігнорування 

визнається допустимою альтернативою щодо елемента злочинної обізнаності за 

цим параграфом. Особа вважається такою, що свідомо уникає будь-якого 

матеріального факту чи ризикової поведінки у разі, якщо вона: 1) бере участь у 

фінансовій операції, яка суттєво відрізняється від звичайних (повсякденних) 

ділових практик; 2) виявляє чи підозрює ймовірність існування конкретного факту 

чи ризику; 3) «утримує» свій розум від усвідомлення цього факту чи ризику і в 

такий спосіб спеціально уникає підтвердження наявних у неї підозр, незалежно від 

мотивації такого уникнення. Науковець справедливо додає, що нормативне 

закріплення такого роз’яснення стане ефективною «дорожньою картою» для 

судової практики в частині правильного та, що є не менш важливим, одноманітного 

встановлення ознаки вини у відповідній категорії кримінальних справ про 

економічні злочини [326, c. 1215–1216]. 

З урахуванням викладеного вище матеріалу про правило свідомого 

ігнорування в США зазначу, що вітчизняній доктрині кримінального права 

невідомі положення, аналогічні умисному уникненню обізнаності про злочин. 

Якщо говорити про стандарт свідомого ігнорування про протиправний характер 
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поведінки з точки зору вітчизняного закону і доктрини, він охоплюватиме як 

інтелектуальний, так і вольовий аспекти умисної форми вини, причому обидва 

аспекти матимуть складний подвійний зміст. Зокрема, інтелектуальний момент 

убачається в тому, що порушник: 1) усвідомлює високу ймовірність існування 

об’єктивної інформації на користь протиправності його поведінки та 

2) усвідомлює, що він ухиляється від ознайомлення з чи від отримання доступу до 

такої інформації, розуміючи, що це буде самоінкримінуючим вчинком. Натомість 

вольовий момент такого «ухилення від отримання знання» передбачає, що особа: 

1) вчиняє об’єктивно протиправне діяння; 2) спрямовує частину своєї вольової 

поведінки на ухилення від отримання відомостей про протиправний характер своєї 

поведінки.  

Тут по суті йдеться про, так би мовити, замах на умисел, тобто про дії, 

спрямовані на ухилення від набуття умисного стану свідомості, яким би складним і 

штучно сформульованим це припущення не здавалось. Таким чином, можна 

спостерігати та критично аналізувати вироблений законопроєктною, на рівні 

окремого параграфу МКК США, та правозастосовною, на рівні рішень ВС США та 

федеральних апеляційних судів, практикою автономний підвид умисної форми 

вини, звернення до якого дозволяє ефективно протидіяти навіть тим поширеним в 

економічній (і не лише) сфері злочинам, які формально вчиняються без умислу (без 

обізнаності про протиправність своїх дій), хоча при цьому фактично 

характеризуються складним станом свідомості, концептуально «розташованим» 

перед умовними межами умислу – станом, так би мовити, квазіумислу. 

Якщо в порівняльному режимі оцінити, знову з часткою умовності, розглянуту 

на попередніх сторінках американську доктрину свідомого ігнорування з точки 

зору змісту положень КК про вину та її форми, то вона розташована десь 

посередині між прямим умислом (ч. 1 ст. 24) та злочинною недбалістю (ч. 2 ст. 3), 

причому лише з зовнішнього, суто формального блоку. Схожість з прямим 

умислом тут убачається у тому, що порушник усвідомлює те, що він спеціально 

уникає стану поінформованості про злочин і бажає вчинити саме так. Своєю 

чергою, схожість із недбалістю полягає в тому, що особа «ззовні» нібито не 



200 

 

передбачала обставин вчинення злочину з її вини, однак повинна була і могла 

дізнатися про це.   

Водночас доводиться визнати, що норми КК не можуть чітко адресувати 

проблему встановлення вини в діях особи, яка свідомо та цілеспрямовано уникає 

обізнаності про факт вчинення злочину, тим самим ефективно абстрагуючись від 

можливості кримінального переслідування за нього. У кримінальному праві 

України обізнаність про факт вчинення злочину, так само як і неповідомлення про 

нього уповноваженим органам не є, за загальним правилом, підставами для 

настання кримінальної відповідальності.  

Спираючись на узагальнювальні положення американської правозастосовної 

практики, спробую продемонструвати це на гіпотетичному прикладі, 

орієнтованому на вітчизняні реалії. Голова правління українського ПАТ «$$$» 

ставить перед підлеглими менеджерами завдання збільшити прибутки у 

структурних підрозділах компанії в поточному операційному періоді. При цьому і 

він, і вони об’єктивно усвідомлюють, хоча відкрито (офіційно) про це не говорять, 

що поставленого результату вдасться досягти лише завдяки діям, які вводитимуть в 

оману працівників податкового органу та, відповідно, утворюватимуть ухилення 

від сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість та інших 

обов’язкових платежів. Якщо поставлене завдання буде успішно виконане, то 

з’являється презумпція обізнаності голови правління ПАТ про те, що мало місце 

багатоепізодне ухилення від сплати податків компанією, яке організував саме він 

шляхом ухвалення свого розпорядження. Він може перевірити документи 

податкової звітності, невідповідність відображених у них показниках показникам 

реальної господарської діяльності компанії, однак свідомо уникає отримання такої 

інформації, побоюючись кримінального переслідування за відповідною частиною 

ст. 212 КК, адже в такому разі йому може бути поставлено в вину умисну 

організацію злочинної схеми, яка утворює ухилення від сплати податків.  

Таким чином, отримуємо цілком можливу на практиці ситуацію, за якої 

службова особа (керівник) підприємства фактично організовує економічний 

злочин, хоча при цьому ззовні «відгороджує» себе від нього шляхом 
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самовідсторонення від отримання (і, відповідно, усвідомлення) юридично 

значущих обставин, не формуючи таким чином умисел на ухилення, принаймні з 

юридичного боку. Будь-яка зацікавлена особа може принаймні спробувати 

маніпулювати своєю поведінкою в такий спосіб з метою уникнення «злочинного» 

усвідомлення фактів порушення закону. А це, відповідно, свідчить про підвищений 

рівень суспільної небезпеки такої більш латентної форми поведінки. 

Оскільки українському кримінальному праву та практиці його застосування 

наразі невідома американська формула «ухилився від обізнаності = знав» в 

контексті встановлення умисної форми вини, кримінальна відповідальність за 

ухилення від отримання інкримінуючих відомостей повинна виключатись. Зокрема 

тут повинно використовуватись правило про необхідність тлумачення всіх сумнівів 

на користь обвинуваченого. Водночас американська практика демонструє, що з 

точки зору прагматичних цілей застосування кримінального закону, з позицій 

якості реалізації його превентивної функції, тут створюється небезпечна прогалина 

в кримінально-правовому регулюванні, яка вимагає вирішення. 

Правило про свідоме ігнорування обізнаності про злочин має 

правозастосовний потенціал; воно може стати в нагоді під час розслідування 

складних, особливо групових, економічних злочинів, у яких комплексна злочинна 

діяльність «поділена» на окремі функції між її учасниками і має свого керівника, 

який усвідомлює протиправний характер своєї діяльності, однак при цьому 

ефективно ізолює себе від отримання конкретної інформації про факт злочину з 

метою подальшого унеможливлення створення доказової бази щодо його участі в 

ньому. 

Отже, з’являються певні підстави говорити про можливість передбачити в 

межах розділу V Загальної частини КК окрему норму, присвячену такому de novo 

виду умисної форми вини. Водночас очевидно, що порушувати питання про 

нормативне запровадження такої новели можна лише після того, як вітчизняна 

доктрина та практика обґрунтують потребу в законодавчому усуненні такої 

«прогалини» в регламентації форм вини, ураховуючи, поміж інших чинників, її a 
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priori обмежену сферу застосування та відсутність базових теоретичних 

напрацювань.  

 

2.4.4. Американська доктрина колективної свідомості та її вплив на 

розвиток правозастосовної практики в контексті відповідальності за 

економічні злочини 

Практика кримінального переслідування організацій у США демонструє 

чимало правозастосовних нюансів у частині встановлення внутрішніх, 

суб’єктивних характеристик злочинної поведінки в сфері економіки. Так, шляхом 

об’єднання дій та бездіяльності двох або більше фізичних осіб, які своєю 

поведінкою уособлюють корпорацію, базові елементи actus reus та mens rea 

злочинної поведінки юридичної особи можуть бути «сконструйовані» на підставі 

поєднання дій і знань декількох її представників. Такий наразі усталений у США (а 

також відомий в Австралії та водночас неприйнятний в Англії) підхід іменується 

доктриною колективної свідомості (обізнаності) (англ. – collective knowledge 

doctrine).  

Сучасний підхід до застосування доктрини ґрунтується здебільшого на 

рішенні у справі «United States v. Bank of New England, N.A» (1987 р.). У ній 

апеляційний суд першого округу залишив у силі вирок окружного суду, яким 

банківську установу було визнано винною в умисному недекларуванні певних 

операцій з коштами клієнтів, оскільки обізнаність банку як один із визначених 

кримінальним законом видів умисної форми вини була визначена як сукупність 

всієї юридично значущої інформації, якою володіли працівники банку в межах 

своїх професійних повноважень. При цьому під час розгляду кримінальної справи 

по суті не було встановлено ознак умисної вини окремих працівників банку в 

процесі реалізації actus reus у частині недекларування певних грошових трансакцій. 

Апеляційний суд визнав інструкцію присяжним про можливість установлення в 

діях організації ознак колективної свідомості законною і раціональною, пояснивши 

при цьому, що в протилежному випадку корпорації ефективно уникали би 

кримінальної відповідальності шляхом віртуального (штучного) «розподілу» стану 
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колективного усвідомлення протиправності своєї поведінки на окремі частини 

(сегменти) серед різних підрозділів і навіть серед окремих працівників – на їхніх 

автономних функціональних рівнях [409]. 

«Раціональне зерно» доктрини колективної свідомості полягає в тому, що 

ідентифікувати конкретного порушника кримінального закону, який діє у межах 

складної та здебільшого децентралізованої структури корпорації, часто неможливо. 

За таких обставин ідентифікація ознак колективної злочинної обізнаності стає не 

лише доречним, а й необхідним з точки зору підстав і цілей кримінальної 

відповідальності підходом.  

Цю тезу варто пояснити на доречному прикладі. Так, якщо організацію 

звинувачують у вчиненні злочину, нормативно визначеними елементами якого є A, 

B та С і при цьому встановлено, що протиправність елементу А злочину 

усвідомлює працівник А, протиправність елементу B – працівник B, а елементу С – 

працівник С, то за таких умов для цілей застосування заходів кримінальної 

відповідальності презюмується, що і безпосередньо юридична особа (організація) 

усвідомлює всі зазначені елементи злочину.  

Представники кримінально-правової науки неоднозначно оцінили доктрину 

колективної свідомості, про що свідчить гостра полеміка на сторінках юридичних 

видань. Зокрема Е. Ледерман звертає увагу на очевидну неготовність 

американських судів повністю скасувати цю доктрину у своїй практиці, 

незважаючи на послідовні аргументи представників юридичної науки чи навіть їхні 

спроби «пом’якшити» суворі стандарти доктрини шляхом інтерпретаційного 

поширення її виключно на випадки свідомого ігнорування або недбалості в діях 

працівників корпорацій. Принаймні, констатує цей автор, судові органи 

застосовують принцип «складання частин цілого» під час реконструкції цієї 

доктрини щодо базового елементу mens rea – при цьому за основу береться 

неперсоніфікований, раціональний (логічний) компонент свідомості, адже 

доктрина з об’єктивних причин не може допустити вольову, емоційно орієнтовану 

поведінку організації. 

 



204 

 

Висновки до розділу 2 

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

уособлює групу недостатньо якісних за змістом заборон, яка не піддається 

раціональній реконструкції. Констатовано, що сучасна кримінально-правова 

політика у сфері охорони економічних відносин в Україні характеризується 

непослідовністю, унесенням законодавчих змін без належного теоретичного 

обґрунтування, нерідко відсутністю у цих новелах прикладної значущості. 

Водночас установлено, що на відміну від реалізованого в досліджуваному розділі 

Особливої частини КК підходу до запровадження єдиної структури норм про 

економічні злочини, американський підхід не пропонує чітку, уніфіковану 

структуру та формально-змістові зв’язки між окремими параграфами КК США, а 

також між послідовно розташованими групами норм про економічні злочини 

певного виду. 

2. Висловлено ідею змінити назву розділу VII Особливої частини КК, 

виклавши її таким чином: «Злочини проти ринкової економіки». Паралельно 

пропонується запровадити поняття «економічні злочини» в практичний та 

доктринальний обіг. Зазначено, що пропоноване уточнення назви вказаного розділу 

КК актуалізує внесення системних, науково обґрунтованих змін у частині 

законодавчої регламентації підстав кримінальної відповідальності за злочини проти 

ринкової економіки. 

3. У порівняльному режимі доведено, що попри панівну у вітчизняній доктрині 

думку про невтілення ознаки суспільної небезпеки у складах федеральних злочинів, 

така ознака (точніше – її змістовий еквівалент) фактично є іманентною властивістю 

американської кримінально-правової матерії, і вона визначається як соціальна 

шкідливість злочину (англ. – social harm). З огляду на викладене та з урахуванням 

установлених переваг концепції соціальної шкідливості запропоновано внести зміни 

до ч. 1 ст. 11 КК у частині визнання злочину соціально шкідливим, а не суспільно 

небезпечним діянням.  

4. Визначені загрози реалізації кримінально-правової політики США на 

сучасному етапі, пов’язані з феноменом надмірної криміналізації в економічній 
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сфері. У порівняльному аспекті установлені вади сучасної тенденції на 

декриміналізацію (повну і часткову) тих діянь в Україні, які об’єктивно заважають 

стабільному розвитку національної економіки, заподіюють реальну шкоду 

учасникам економічних відносин. 

5. За результатами критичного порівняння ключових сфер економічної 

діяльності, які охороняються нормами кримінального законодавства України та 

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

Розроблено авторську класифікацію злочинів у сфері ринкової економіки з 

урахуванням критерію видового об’єкта. Аргументовано, що така класифікація 

дозволяє більш точно ідентифікувати ключові сфери економічних відносин, які 

потребують кримінально-правового захисту.  

6. Удосконалено наукові підходи щодо критеріїв відмежування злочинів проти 

власності від економічних деліктів. Визначено, що злочини проти власності 

спрямовані безпосередньо на отримання злочинного результату за рахунок 

конкретного потерпілого (пряма матеріальна шкода), тоді як економічні 

зловживання посягають на окремі сфери економічної діяльності або фінансово-

економічні складові суспільних відносин: матеріальна шкода набуває тут 

опосередкованого змісту, вона заподіюється через використання економічним 

правопорушником наданих йому повноважень та можливостей, економічних 

ресурсів, фінансових інструментів, інших важелів економічного впливу.  

7. Обґрунтовано висновок про властивість бланкетного способу описання 

норм про економічні злочини як українському, так і американському законодавству 

(при тому, що термін «бланкетність» або синонімічний до нього американському 

закону чи доктрині невідомі). Підтримано наукову позицію, відповідно до якої для 

України та США використання бланкетних диспозицій у кримінальному 

законодавстві фактично є усталеною законотворчою практикою забезпечення 

ефективної охорони динамічних правовідносин і загалом забезпечення системності 

права. Посилаючись на конкретні приклади, доведено, що американський 

законодавець дедалі більш активно використовує бланкетну техніку 

нормотворчості. 
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8. За результатами опрацювання положень про кримінальну відповідальність 

корпорацій у США зроблено висновок про те, що на підставі лише норм 

цивільного, господарського, податкового та інших галузей регулятивного 

законодавства ситуацію з системними проявами зловживань великих комерційних 

організацій не можна виправити. Аргументовано, що за таких умов 

квазікримінальний режим відповідальності юридичних осіб, запроваджений в 

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

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

правової політики. Сформульовано низку пропозицій із вдосконалення положень 

КК, присвячених регламентації заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб; аргументовано також необхідність узгодження окремих положень 

КПК, які безпосередньо стосуються процесуальних особливостей застосування 

заходів кримінально-правого характеру щодо юридичних осіб, з відповідними 

нормами КК.  

9. Під час аналізу змісту доктрини суворої відповідальності в англо-

американському кримінальному праві в контексті кримінального переслідування 

економічних правопорушників установлено, що в ситуаціях, коли особа не знає й 

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

facto i de jure підлягає кримінальній відповідальності. У порівняльному аспекті 

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

вдалим, справедливим і гуманним підходом, що забороняє об’єктивне 

інкримінування. Аргументовано, що засудження за злочин як обов’язковий елемент 

кримінальної відповідальності виконуватиме превентивну функцію кримінального 

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

своєї поведінки, визнаної суспільно небезпечною. 

10. Установлено, що сформульовані ВС США підходи до тлумачення ознак 

умислу в складах деяких економічних злочинів стали підставою для створення 

унікального правила про юридичну помилку, яке унеможливлює кримінальну 

відповідальність тих порушників федерального законодавства, які відверто не 

розуміли або неправильно тлумачили приписи змістово неоднозначного 
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(суперечливого) регулятивного законодавства. Зазначена конструкція утворює 

спеціальний виняток із загальної презумпції правової обізнаності особи.  

На підставі критичного порівняння встановлено, що панівний у вітчизняній 

правовій системі принцип «незнання законів не звільняє від юридичної 

відповідальності» не дозволяє враховувати специфіку психічного ставлення особи 

до вчиненого нею діяння, що заборонене кримінально-правовими нормою із 

бланкетною диспозицією. Аргументовано підтримано ідею про доцільність 

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

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

протиправності вчиненого нею діяння, ознаки якого як злочину визначені цим 

Кодексом і нормативним актом, який не є законом про кримінальну 

відповідальність. У разі встановлення об’єктивної можливості особи уникнути 

такої помилки, її діяння повинно визнаватися необережним злочином. 

11. Досліджено зміст і визначено унікальність юридичного обґрунтування та 

очевидний правозастосовний потенціал, передусім у контексті відповідальності за 

економічні злочини, доктрин свідомого ігнорування вимог закону та колективної 

свідомості, створених американською судовою практикою. Констатовано, що 

американські фахівці неоднозначно сприймають ці доктрини, уважаючи їх, з 

одного боку, зумовленими нагальними потребами практики, а з іншого, указуючи 

на їхній фрагментарний, утілений лише в окремих судових рішеннях, характер.  

Висвітлено практичні нюанси, пов’язані з використанням елементів обох 

доктрин, пов’язаних з ознакою свідомості правопорушника. Констатовано 

відсутність схожих концепцій винного стану свідомості у складах економічних 

правопорушень за кримінальним законодавством України та водночас 

аргументовано, що їхнє запровадження не є на часі з огляду на поточний стан і 

структуру економічних відносин в Україні, а також ураховуючи усталені підходи 

до кримінально-правової охорони цих відносин.  
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РОЗДІЛ 3 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ США ТА УКРАЇНИ 

 

3.1. Підстави відповідальності за економічні злочини, способом вчинення 

яких є обман або зловживання довірою 

Позитивно сприймається теза В. Навроцького про те, що практично всі 

новели розділу про злочини у сфері господарської діяльності можна віднести до 

різновидів шахрайства в його широкому розумінні [163, c. 281]. Розмірковуючи над 

питаннями виокремлення системоутворювальних ознак злочинів, учинюваних у 

сфері економічної діяльності, В. Хилюта, своєю чергою, акцентує увагу на такій 

ознаці: переважна більшість таких злочинів поєднані з фальсифікацією, обманом у 

зобов’язаннях та зловживанням довірою [249, с. 16]. Цю позицію розвиває 

А. Безверхов: система «шахрайських» кримінально-правових норм в умовах 

ринкової економіки потребує поширення на майнові відносини, які наразі набувають 

різних юридичних форм прояву і не зводяться виключно до охорони права 

власності. До того ж варто приділити більш прискіпливу увагу правовій конструкції 

«зловживання довірою, повноваженнями», яка покликана реагувати на випадки 

неналежного управління та розпорядження чужими активами (у т. ч. капіталом 

комерційних організацій) усупереч законним інтересам довірителя [11, с. 24.].  

А. Люшняк влучно характеризує ознаку фіктивності в сфері бізнесу, указуючи 

на відсутність в осіб, які займаються фіктивним підприємництвом, справжнього 

наміру здійснювати підприємницьку діяльність, зафіксовану в установчих 

документах і пов’язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням 

послуг і використанням суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття 

незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона 

[154, c. 107]. Отже, власне назва відповідної і наразі скасованої заборони 

(ст. 205 КК) та її офіційний текст, не говорячи вже про апробацію судовою 

практикою (яка вказує на основні цілі створення та функціонування фіктивних 

підприємств – ухилення від сплати податків, шахрайство в кредитно-фінансовій 
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сфері, відмивання «брудних» коштів тощо), виступали певними орієнтирами-

попередженнями законодавця для представників суб’єктів господарювання щодо 

недопустимості застосування обманних способів ведення бізнесу. 

В основу більшості статей розділу VII Особливої частини КК покладено 

«шахрайську складову»: вітчизняний законодавець презюмує, що для економічних 

посягань властивим є обман (приховування, перекручування, замовчування 

відомостей тощо, тобто загалом нечесна поведінка) чи зловживання довірою в їхніх 

різноманітних формах, найбільш небезпечні з яких власне і були криміналізовані 

законодавцем. Аргументи на користь цієї тези будуть запропоновані згодом. 

До речі, схожу ідею втілено в американській моделі кримінально-правової 

охорони економічних відносин. Наприклад, норми федерального кримінального 

закону про відповідальність за порушення відносин фондового ринку, відносин у 

сфері оподаткування, відносин у сфері надання фінансових послуг, відносин 

конкуренції, а також відносин щодо визнання особи неплатоспроможною, які 

стануть предметом наукового аналізу в цьому підрозділі роботи, сконструйовані 

здебільшого таким чином, що в їхньому змісті простежується вказівка на свідоме 

перекручування винним фактів та обставин, які мають економіко-правове значення. 

Це лише підтверджує тезу про втілення американським законодавцем ідеї про 

специфічний обман, про, так би мовити, обман в економіці, з метою реагування на 

сучасні, високоінтелектуальні прояви посягань на окремі групи правовідносин в 

умовах вільного ринку.  

І. Клепицький звертає увагу на специфіку суспільної реакції на норму про 

шахрайство: нібито використовуючи відповідну заборону (заборони), працівники 

правоохоронних органів здійснюють надмірне втручання в підприємницьку 

діяльність і в такий спосіб суттєво заважають економічному розвитку. Автор навіть 

згадує відоме висловлювання: «не обманеш – не продасиш», тобто шахрайство 

начебто є невід’ємною частиною ведення бізнесу, з чим варто змиритись задля 

стимулювання економічного розвитку. Водночас підтримую вченого в тому, що 

насправді серйозні, самодостатні підприємці, які утворюють умовний авангард 

економіки, вдаються до шахрайських зловживань надзвичайно рідко [124, c. 48].  
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З інтересом сприймається запропонована С. Буеллом інтерпретація концепції 

шахрайства в американському кримінальному праві. Він зауважує, що суспільні 

реалії навколо шахрайських зловживають чинять серйозний тиск на існуючі 

підходи до нормативної регламентації такої поведінки. Автор додає, що в 

загальному праві шахрайство завжди тлумачилось поширювально, у режимі 

перманентно відкритого переліку форм реалізації обманної поведінки. Тобто 

постійне розширення меж кримінальної відповідальності за шахрайські злочини 

відбувалось за результатами розгляду кримінальних справ у режимі ex post 

(спрямованість на поведінку в минулому). Водночас серйозна небезпека для 

суспільства загалом, а також для окремих індивідів, у т.ч. суб’єктів економічних 

відносин зокрема виникає тоді, коли невідомо, яким чином суд реагуватиме на 

нові, можливо неоднозначні з точки зору попередньої практики та моральних 

установ, форми юридично (та економічно) значущої поведінки. Учений переконує 

в тому, що юридичне визначення шахрайства не може виправдовувати ex ante 

(спрямовану на майбутнє) неточність, змістову розмитість його нормативної 

«оболонки» у вигляді відповідної заборони. С. Буелл резюмує, що пошук вдалого 

правового визначення шахрайства повинен бути компромісним і враховувати, з 

одного боку, соціальні вимоги та фактори перманентного науково-технічного 

прогресу і розвитку економіки, а з іншого, права та законні інтереси інших осіб – 

членів суспільства. Якщо буде обрано звужувальний підхід до розуміння 

шахрайства, то виникатиме небезпека реалізації суспільно шкідливої поведінки за 

відсутності належного реагування з боку закону. І навпаки, у разі занадто 

поширювальної інтерпретації шахрайства представники суспільства, зокрема 

бізнесмени, потрапляють у пастку невідомого – ніхто не буде заздалегідь, тобто до 

завершення судового розгляду по кожній кримінальній справі, знати про межі 

правомірності своєї поведінки, яка може тільки-но плануватись [283, c. 521–522]1. 

Як бачимо, концепція злочинного шахрайства є не такою вже однозначною, як 

може здаватися на перший погляд, особливо на фоні численних і високомінливих 

соціально-правових чинників. 

 
1 Зі свого боку додам, що така невизначеність безперечно актуалізує правило про релевантість юридичної 

помилки, про яке детально йшлось у пункті 2.5.3 дисертації.  
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Ще декілька слів про американські реалії протидії шахрайським проявам в 

економічній сфері. Зокрема, про високий рівень законодавчої уваги (і, відповідно, 

про визнання ним небезпечного характеру) до шахрайства в економічній сфері 

свідчить той факт, що в структурі чинного федерального КК розташовані одразу 

дві глави, які містять норми «антишахрайського» спрямування. Це Глава 47 

«Шахрайство та неправдиві заяви» (англ. – “Fraud and False Statements”), яка 

містить §§ 1001–1040, а також Глава 63 «Поштове шахрайство та інші шахрайські 

злочини» (англ. – “Mail Fraud and Other Fraud Offenses”), у якій розташовані 

§§ 1341–1351. У межах цих двох глав можна нарахувати сорок чотири заборони, 

більшість з яких стосуються проявів шахрайства в різних сферах національної 

економіки (у т.ч. в сфері фінансів). Наразі глава 63 об’єднує вісім складів 

шахрайства, більшість з яких варто віднести саме до економічної сфери (до сфери 

бізнесу). Це § 1341 «Шахрайства та афери», § 1342 «Фіктивне ім’я чи адреса», 

§ 1343 «Шахрайство з використанням телеграфу, радіо чи телебачення», 

§ 1344 «Банківське шахрайство», § 1347 «Шахрайство в сфері охорони здоров’я», 

§ 1348 «Шахрайство з цінними паперами та товарами», § 1350 «Неправдиве 

засвідчення фінансових звітів корпоративними службовцями», § 1351 «Шахрайство 

із залученням іноземної праці». 

«Традиційною» забороною на економічне шахрайство в США є § 1001 

федерального КК, який визнає федеральним злочином обман будь-яких 

представників законодавчої, виконавчої чи судової влади. Для інкримінування 

відповідної обманної поведінки потрібно встановити, що особа свідомо та умисно 

вчинила альтернативно одне з трьох діянь: 1) фальсифікувала, приховала чи 

перекрутила будь-який матеріальний факт з використанням будь-якої схеми, 

махінації чи інструменту; 2) зробила будь-яке матеріально обманне, фіктивне чи 

шахрайське повідомлення або створила у потерпілого відповідне уявлення; 

3) створила чи використала будь-який неправдивий лист чи документ, 

усвідомлюючи при цьому, що відповідний носій містив неправдиву (шахрайську) 

інформацію чи запис про факти.  
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Показово, що аналізуючи текст цієї загальної та низки спеціальних 

федеральних заборон на білокомірцеве шахрайство з позицій лінгвістичної науки, 

американський дослідник Р. Шуй привертає увагу до використаних законодавцем 

слів «свідомо», «умисно», «приховує», «схема», «лист», «документ». На його 

думку, усна та письмова мова є саме тими «знаряддями», за допомогою яких 

шахрайські схеми реалізуються, а згодом викриваються правоохоронцями. У 

цікавому монографічному дослідженні, присвяченому лінгвістичному аналізу серії 

кримінальних справ про різні види економічного шахрайства (зокрема, у сфері 

державних замовлень, корупційних схем за кордоном, легалізації коштів, 

отриманих злочинним шляхом, економічного шпіонажу, антимонопольної 

політики, а також на ринку цінних паперів), американський автор наполягає, що 

саме мова правопорушників, висловлена в будь-який спосіб, є ключовим доказом 

вини у цій категорії справ [381, c. 12–13].  

Повертаючись до огляду вітчизняних наукових позицій щодо концепції 

обману в бізнесі, варто зазначити, що у вітчизняній літературі шахрайство в сфері 

підприємницької діяльності пропонується визначати, зокрема, як викрадення 

чужого майна чи придбання права на чуже майно шляхом обману чи зловживання 

довірою, поєднане з завідомим невиконанням договірних зобов’язань у сфері 

підприємницької діяльності. Такі дії, пише М. Вєрємєєнко, спрямовані проти 

відносин власності: по-перше, пов’язаних з установленим у державі порядком 

розподілу матеріальних благ; по-друге, таких, що утворюються щодо майна чи 

права на майно; по-третє, таких, що утворюються в процесі здійснення 

підприємницької діяльності. Така спрямованість дозволяє виокремити ознаки, які 

індивідуалізують відносини власності як безпосередній об’єкт шахрайства в сфері 

підприємницької діяльності стосовно родового об’єкта злочинів проти власності 

[22, c. 47].  

До слова серед «класичних» нормативних проявів «економічного» 

шахрайства, щоправда в ретроспективі, можна назвати скасовану в 2011 році 

заборону на обман покупців (ст. 225 КК). Вона визнавала злочином умисне 

обмірювання, обважування, обраховування чи інший обман покупців або 
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замовників під час реалізації товарів або надання послуг, якщо такі дії були вчинені 

у значних розмірах.  

Позитивно сприймається теза про те, що однією з криміногенних 

закономірностей ринку варто визнати різноманітність видів шахрайських оборудок, 

перманентні процеси їх видоутворення та постійного пристосування до змінюваної 

економічної організації виробництва та обміну; ця закономірність визначає процес 

ускладнення безпосередніх об’єктів шахрайства [12, c. 9]. 

Вади конструктивного законодавчого характеру притаманні відповідним 

нормам кримінального законодавства як України, так і США. Адже недарма 

вітчизняні та американські вчені-криміналісти піддають нормативні конструкції 

шахрайських зловживань послідовній критиці – і в частині уточнення, з доречним 

посиланням на доктринальні напрацювання і потреби практики, змісту об’єктивних 

ознак, і щодо належного обґрунтування виду і форми вини, а також додаткових 

ознак суб’єктивної сторони (mens rea), і щодо оптимізації кримінальних санкцій за 

прояви економічного обману (зловживання довірою), нарешті щодо юридично 

коректного відмежування видів економічних шахрайств від суміжних посягань.  

Американський юрист Л. Бейдер констатує, що неспроможність чи небажання 

судів більш-менш точно визначити термін «шахрайство» дає прокурорам, суддям 

та присяжним carte blanche в частині криміналізації поведінки, яка зачіпає їхнє 

особисте сприйняття морально-філософських категорій добра і зла. Адже яке 

значення може мати описуюче шахрайство словосполучення «за рахунок інших»? 

Автор далі констатує: якщо спробувати пояснити цю концепцію за допомогою 

інших понять, то стає очевидним, що цей зворот є настільки широким та 

неоднозначним, що він de facto може охопити будь-який прояв суб’єктивно 

образливої поведінки. Л. Бейдер резюмує свої міркування словами про те, що 

змістова розмитість поняття шахрайства у федеральному кримінальному праві 

порушує його фундаментальний принцип, а саме: право громадян знати про межі 

забороненої кримінальним законом поведінки [273].  

Задля справедливості аргументації та повноти аналізу варто звернути увагу 

на питання відмежування шахрайської поведінки в економіці від складних і певною 
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мірою неоднозначних проявів правомірних ділових практик, а також від цивільно-

правових деліктів. На практиці непоодинокими є випадки, коли провести 

юридично коректну межу між певним економічним злочином, з одного боку, та 

проявом нормальної (прийнятної) практики ведення бізнесу, з іншого, надзвичайно 

складно. Вдалий приклад на цю тезу пропонує В. Хилюта. Досліджуючи специфіку 

кримінальної відповідальності за встановлення або підтримання монопольних цін 

за КК Республіки Білорусь (ст. 245 КК), він акцентує увагу на проблемі 

встановлення вини у цьому злочині за умови, що єдиним показником ефективності 

роботи керівника виступає розмір отриманого підприємством прибутку. З 

економічної точки зору збільшення прибутку традиційно досягається за рахунок 

поєднання максимізації ціни товару і мінімізації витрат на його виробництво. А 

тому цілком прогнозовано будь-який керівник намагатиметься, скориставшись 

своїм поточним ринковим становищем, купити за нижчою ціною сировину і 

комплектуючі та продати за максимально високою ціною кінцевий продукт. У 

зв’язку з цим виникає доречне питання щодо того, в який саме момент такі дії 

входять у протиріччя з кримінальним законом [249, c. 274–275]. Складність 

пошуку відповіді на це питання сумнівів не викликає.  

З наведеними міркуваннями резонують аргументи П. Яні: використовувані для 

виявлення монопольно високих цін способи включають методи, які базуються на 

порівнянні ціни товару, встановленої монополістом, та економічно обґрунтованих 

витрат на виробництво і реалізацію товару з урахуванням прийнятного розміру 

прибутку. Проте при виявленні монопольно високих цін завжди присутня частка 

припущення, а на припущенні, як відомо, обвинувальний вирок не може 

ґрунтуватись [261, c. 24]. 

Як бачимо, відмежування цілеспрямованої умисної поведінки економічного 

правопорушника від нормальної, легальної діяльності уповноваженої особи 

суб’єкта економічних відносин або, наприклад, від збігу негативних мікро- чи 

макроекономічних обставин (яких у «турбулентній» вітчизняній економіці 

вистачає) може бути надзвичайно складним. Схожа до описаної вище ситуація 

може бути застосована також до інших сфер економічних відносин у державі, 
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наприклад, у частині проблем відмежування: ухилення від сплати податків від 

податкової оптимізації (мінімізації, планування); доведення до банкрутства від 

настання стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності 

внаслідок збігу об’єктивних економічних обставин; маніпулювання на фондовому 

ринку від звичайного здійснення операцій з цінними паперами в специфічних 

умовах функціонування фондового ринку України тощо. Аналогічні ситуації 

відмежування легальних видів поведінки в економіці від протиправних стануть 

предметом більш докладного аналізу в наступних підрозділах дисертації.  

Тепер стисло про відмежування кримінально караних порушень економічного 

законодавства від суміжних цивільних та господарських деліктів. Свого часу на 

сторінках вітчизняного дослідження, присвяченого питанням відповідальності за 

злочини у сфері підприємництва, його автори писали про те, що у разі виникнення 

питання про таке відмежування потрібно приділяти достатню увагу встановленню 

справжнього наміру особи в момент отримання майна за цивільно-правовим 

договором1. Так, у разі непогашення у встановлений термін кредиторської 

заборгованості перед банком або неповернення попередньої оплати, отриманої за 

договором купівлі-продажу, навіть за наявності ознак нецільового використання 

грошових коштів, далеко не завжди можна говорити про шахрайство. Адже 

боржник може пояснити потенційну здатність виконати взяте на себе зобов’язання 

за рахунок отримання запланованого прибутку. Якщо особа в момент укладання 

договору не мала наміру привласнювати майно, бажала виконати взяте на себе 

зобов’язання, хоч і сумнівалась, що зможе це зробити, склад шахрайства відсутній. 

В юридичній літературі справедливо зазначено, що нічого злочинного у 

підприємницькому ризику немає [69, с. 482–483]2. 

 
1 Очевидно, що аналогічним чином тут може йтись і про господарсько-правовий договір, яким передбачені 

операції щодо конкретно визначеного майна, а також умови якого можуть порушуватись у шахрайський спосіб. 
2 Автори вказують на те, що висновок про наявність або відсутність на момент укладання договору умислу на 

безоплатне заволодіння чужим майном потрібно робити в кожному конкретному випадку, ретельно дослідивши всі 

обставини справи. Ознаки, які можуть свідчити (з різним ступенем доказової сили) про наявність заздалегідь 

обдуманого умислу на шахрайське заволодіння чужим майном, на практиці можуть бути різноманітними: ліквідація 

підприємства; фіктивний характер підприємства; використання підроблених документів, штампів, печаток; украй 

несприятливе економічне становище контрагента на момент підписання угоди; нецільове, не пов’язане із статутною 

діяльністю господарюючого суб’єкта використання залучених грошових коштів; тривале і переконливо не пояснене 

ухилення від виконання зобов’язання; вилучення майна і грошових коштів без належного документального 

оформлення тощо [69, c. 482–483]. 
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Показово, що в ухвалі колегії суддів судової палати у кримінальних справах 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 22 грудня 2015 р. було висловлено чітку позицію про те, що відсутність хоча б 

одного елемента складу злочину шахрайства, у т.ч. об’єктивної та суб’єктивної 

сторони, означає, що дії особи, поведінка якої оцінюється, не є злочином, і може 

свідчити про наявність цивільно-правових відносин між цією особою та 

потерпілим.  

Своєю чергою, відповідно до правової позиції ВСУ № 5-250кс(15)16, на 

практиці не виключені випадки, коли особа укладає певний цивільно-правовий 

договір (кредитний, купівлі-продажу, оренди, комісії тощо) виключно з метою 

приховування справжнього характеру своїх дій, спрямованих на незаконне 

безоплатне заволодіння чужим майном. Існування формальних (навіть належним 

чином оформлених) цивільно-правових відносин, за допомогою яких суб’єкт 

прагне завуалювати свій злочинний умисел, за відповідних підстав не повинне бути 

перешкодою для оцінки вчиненого як злочину, передбаченого ст. 190 КК. До того 

ж до суб’єктів обману при вчиненні шахрайства належать не лише власники, а й 

інші особи, уповноважені на вчинення юридично значущих дій щодо майна – 

введення таких осіб в оману дозволяє говорити про опосередковане вчинення 

шахрайства [233, c. 129].  

Останнє положення згаданої правової позиції регулярно отримує апробацію 

саме в справах про економічні злочини, поєднані з використанням обману. Адже на 

практиці між кінцевим бенефіціаром та його майном нерідко розташований цілий 

пласт «посередників»: офшорні компанії з номінальними директорами, 

представники в Україні з довіреностями на управління майном, нарешті органи 

управління в українських компаніях, яких власники наділили організаційно-

розпорядчими повноваженнями. А тому через введення в оману особи, наприклад 

голови правління компанії, яка здійснює повноваження щодо оперативного 

управління майном, що належить власнику, саме останній стає потерпілим від 

заподіяння в такий спосіб матеріальної шкоди.  
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При цьому обман у складах злочинів, передбачених розділом VII Особливої 

частини КК, переважно стосується різної інформації економічного характеру: 

наявності та характеристик матеріальних і нематеріальних активів, вартості 

товарів, послуг і самих компаній, фінансових трансакцій, договірних зобов’язань, 

умов спільної діяльності, особливостей взаємодії з регуляторними органами тощо.  

Звертаючи свого часу увагу на випадки колізії та конкуренції кримінального 

та цивільного законодавства, А. Жалінський писав, що цивільно-правові норми у 

випадку їхньої конкуренції з кримінально-правовими застосовуються, якщо: 

1) існує можливість відновлення порушеного злочином блага шляхом добровільних 

дій суб’єкта, який порушив право; 2) діяння, ознаки якого оцінюються, вчинене в 

обстановці загального і підприємницького ризику; 3) заходи цивільної 

відповідальності забезпечують економічні інтереси не лише особи, якій завдано 

шкоду, а й загалом держави і суспільства [82, c. 47–52]. 

Позицію про юридичну оцінку потенційно шахрайської поведінки за 

принципом «злочин – цивільний делікт» можна і варто проєктувати також на сферу 

господарських відносин і господарсько-правових деліктів. Зокрема, у разі 

встановлення ознак завідомо шахрайського порушення вимог господарських 

договорів, загальні положення про які врегульовані главою 20 «Господарські 

договори» ГК, є підстави застосовувати норму КК про шахрайство чи, залежно від 

специфіки укладеного господарського договору, статтю про певний господарський 

злочин (з його власною «шахрайською» складовою).  

Системне тлумачення положень господарського законодавства наводить на 

думку про те, що рішення винного про завідоме невиконання договірних 

зобов’язань повинно бути ухвалене ще до моменту укладання угоди – беручи на 

себе зобов’язання, винна сторона уже в цей момент не має на меті їх виконувати. 

Цілком можливою на практиці є ситуація, за якої на момент укладання договору 

умисел винного на заволодіння майном контрагента був відсутній і виник лише 

після вчинення угоди, хоча і до отримання передбаченого нею майна. При цьому 

об’єктивна сторона «підприємницького» шахрайства починається з моменту 

укладання договору – у згаданій ситуації обман навряд чи може вважатись 
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безпосереднім способом заволодіння чужим майном, а вчинене за наявності підстав 

підлягає кваліфікації як крадіжка.  

Дослідження нормативних конструкцій, використаних у тексті КК для 

описання складів економічних злочинів, спонукає приєднатись до висловленого 

В. Хилютою спостереження про те, що сьогодні правоохоронним органам потрібна 

визначеність та однозначність формулювань кримінального закону, а також чітка 

вказівка в правових дефініціях на ті юридичні факти, які на практиці реально 

можна встановити і довести. Натомість закладена у кримінальному законі 

«слизькість» суб’єктивної сторони шахрайства і обмеженість його об’єктивної 

сторони, до того ж доповнена конкуренцією цього з деякими іншими складами 

злочинів, викликає труднощі кваліфікації діяння, відлякує слідчі органи від 

порушення кримінальних справ за фактами обману або зловживання довірою. 

Працівники правоохоронних органів усвідомлюють, що тягар доведення лежить 

саме на них, а двозначність і невизначеність кримінально-правових норм 

підвищують шанси кримінальної справи бути «розваленою» в суді. Адже всі 

сумніви повинні тлумачитись на користь обвинуваченого [249, с. 196].  

Критичний аналіз підстав відповідальності за економічні злочини, способом 

вчинення яких є обман або зловживання довірою, спонукає сформулювати 

проміжний висновок про те, що в США та Україні норми кримінального закону 

про відповідальність за посягання на фондовий ринок, у сфері оподаткування, у 

сфері надання фінансових послуг, у сфері охорони конкуренції, а також на порядок 

визнання особи неплатоспроможною сконструйовані здебільшого таким чином, що 

їхній зміст фактично становить свідоме перекручування винним фактів та 

обставин, які мають істотне економіко-правове значення. Це підтверджує тезу про 

втілення законодавцями двох порівнюваних держав у змісті відповідних заборон ідеї 

про специфічний «обман в економіці», реалізація якої дозволяє реагувати на сучасні, 

високоінтелектуальні посягання на окремі групи правовідносин в умовах вільного 

ринку.  
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3.2. Підстави відповідальності за злочини проти фондового ринку  

Із самого початку варто зробити застереження: усвідомлюючи, що дисертанту 

можуть закинути відсутність компаративістського аналізу всіх потенційно 

порівнюваних кримінально-правових заборон у сфері економіки за національними 

законодавствами США та України, певну наукову фрагментарність, варто навести 

аргументи на користь обраного підходу.  

По-перше, очевидно (і на це вже неодноразово зверталась увага в роботі), що 

системи кримінально-правової охорони економічних відносин у наших державах є 

далекими від ідентичних. Спираючись на цю тезу, доцільно аналізувати реально 

порівнювані та водночас застосовувані на практиці «актуальні» групи заборон. По-

друге, об’єктивно неможливо та й навряд чи доцільно порівнювати всі види 

«економічних» заборон: таке порівняння перетвориться на механічний, певною 

мірою казуїстичний аналіз, нездатний похвалитись якимись значущими 

результатами як для вітчизняної законотворчої діяльності, так і для кримінально-

правової доктрини. До того ж і вітчизняне, і американське кримінальне 

законодавство містить чимало специфічних заборон у сфері економіки, які не 

мають аналогів в іншій порівнюваній системі, а віддзеркалюють виключно 

самобутню, національну специфіку як економічних відносин загалом, такі і деякі 

особливості їхнього правового регулювання з боку держави.  

 

3.2.1. Маніпулювання на фондовому ринку 

Звернення до спеціальних норм вітчизняного КК про відповідальність за 

злочини проти фондового ринку і практики їх застосування (точніше – 

незастосування, бо переважна більшість цих норм належить до категорії 

«мертвих») вкотре переконує в тому, що однією з негативних тенденцій розвитку 

нашого законодавства про кримінальну відповідальність за економічні злочини є 

кількісне зростання обсягу законодавчого матеріалу при фактично незмінній 

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

збільшення кола злочинних діянь і, головне, до бажаного правозастосовного 

ефекту, на який розраховують суб’єкти законодавчої ініціативи. 
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Прогресивний зарубіжний (американський та західноєвропейський) досвід у 

досліджуваній сфері варто сприймати як джерело отримання знань і досвіду. Ці 

знання і досвід неодмінно стануть у нагоді, однак згодом, коли в Україні запрацює 

повноцінний фондовий ринок. У тому, що це врешті-решт станеться, сумнівів не 

виникає, ураховуючи, що такий сценарій узгоджується з сучасними трендами 

економічної глобалізації та ключовими векторами розвитку національних економік. 

На доречність проведення відповідних порівняльно-правових досліджень 

указують слова польської авторки А. Блахньо-Пажих про те, що досвід інших 

країн, включаючи США, є цінним джерелом інформації про методи, які 

використовують «автори» інсайдерських зловживань, і про методи їх викриття. 

Кваліфікація таких дій у Польщі вимагає обов’язкового посилання на норми 

національного законодавства. Якщо ж у положеннях національного законодавства 

існує поняття, близьке до такого, що використовується в США, то можна 

додатково посилатися на спосіб його розуміння, сформований у цій країні. Однак, 

справедливо зауважує дослідниця, навіть у цьому випадку потрібно враховувати 

відмінності, які випливають з іншої законодавчої системи, іншої правозастосовної 

практики та власне іншої правової культури [1]. 

Правомірне ціноутворення на організованих фінансових ринках є ключовою 

умовою їхнього нормального функціонування і стабільного розвитку. 

Зосередження діяльності учасників ринку на природних коливаннях попиту і 

пропозиції сприяє їхньому згладжуванню та свідчить про збалансованість ринку. У 

зв’язку з цим необхідною умовою формування адекватної ринкової ціни є вільна 

конкуренція між контрагентами, тобто функціонування конкурентного фондового 

ринку. Натомість маніпулювання цінами на ринку цінних паперів як 

цілеспрямований вплив на фінансовий ринок порушує його стабільність, 

призводить до його «розгойдування», утворення штучних цін і виникнення 

економічних диспропорцій, а також дозволяє отримати, за рахунок введення інших 

суб’єктів ринку в оману, необґрунтований прибуток, водночас заподіюючи 

матеріальну шкоду його учасникам і третім особам [249, c. 105]. 
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Декілька слів про релевантний європейський досвід. Угодою про асоціацію 

України з ЄС у частині реформування фондового ринку передбачено, що наша 

країна забезпечить поступове приведення у відповідність з нормами ЄС свого 

чинного і майбутнього законодавства в цій сфері. Європейськими актами, які 

безпосередньо стосуються кримінального та адміністративного права в питаннях 

зловживання ринком, є Директива ЄС № 2014/57/ЄС від 16 квітня 2014 р. «Про 

кримінальні санкції за зловживання ринком» (далі – Директива 2014/57) і 

Регламент Європейського Парламенту та Ради №596/2014 від 16 квітня 2014 р. 

«Про зловживання ринком». 

Незважаючи на окремі формальні розбіжності в контексті встановлення 

ознак маніпулювання, варто констатувати принципову єдність 

західноєвропейського, американського та українського підходів до розуміння суті 

маніпулювання: використання завідомо неправдивої інформації (сигналів) з метою 

штучного створення пропозиції, попиту або встановлення ціни фінансового 

інструмента. Тобто йдеться про штучний, контрольований «маніпулятором» 

ажіотаж навколо інструментів, які обертаються на фондовому ринку [103, c. 43]. 

З юридичної точки зору маніпулювання цінами є проявом недобросовісної 

практики ведення бізнесу на ринку цінних паперів і одночасно видом біржових 

правопорушень. По суті маніпулювання ринком цінних паперів утворює вплив на 

курсову (розрахункову) ціну активів, які обертаються на фондовому ринку, за 

рахунок короткострокового або довгострокового здійснення угод великого обсягу. 

При цьому потрібно усвідомлювати, що з огляду на наявні в чинному 

законодавстві прогалини певні способи маніпулювання можуть визнаватись цілком 

законними. До того ж маніпулювання ринком цінних паперів є надзвичайно 

латентним злочином і на практиці складно встановити всі юридичні ознаки його 

складу. 

Ключовою ознакою маніпулювання виступає саме штучний контроль за 

цінами, а не його незаконність. Маніпулювання на ринку цінних паперів загалом 

можна інтерпретувати як дію будь-якого учасника або групи учасників, спрямовану 

на встановлення штучного контролю за цінами, що включає покупку і продаж 
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цінних паперів з метою створення фальшивої або такої, що вводить в оману, 

видимості активної торгівлі або з метою підняти чи знизити ціну для того, щоб 

спонукати інших учасників ринку купити або продати цінний папір, що, своєю 

чергою, призводить до цілеспрямованої зміни курсової ціни фондового інструмента 

по відношенню до її нормального показника [208, с. 52–54]. 

Тепер до українських кримінально-правових реалій у досліджуваному аспекті. 

Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 222-1 КК, полягає у вчиненні дій, 

які мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі. При цьому ознаки таких дій 

повинні бути встановлені законом про державне регулювання ринку цінних 

паперів. Наразі таким є Закон «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні». Відповідно до його ст. 10-1 маніпулюванням цінами на фондовому ринку 

визнаються, поміж інших, такі дії: 1) здійснення або намагання здійснити операції 

чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, які надають 

або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни фінансового 

інструменту, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за 

попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, 

що існували би за відсутності таких операцій або заявок; 2) здійснення або 

намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових 

інструментів шляхом вчинення умисних протиправних дій, у т.ч. шахрайства чи 

використання інсайдерської інформації; 3) купівля або продаж фінансових 

інструментів перед закриттям торговельної сесії фондової біржі з метою введення в 

оману учасників ринку щодо цін, які склалися наприкінці торговельної сесії; 

4) неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити 

операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не 

мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за 

результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється. 

Очевидно, що цей нормативний матеріал є занадто складним для сприйняття. 

Використання у ньому розпливчастих формулювань на кшталт «намагання 

здійснити операції», «очевидний економічний сенс», «суттєве відхилення від ціни» 

точно не сприяє ефективному застосуванню ст. 222-1 КК на практиці [141, с. 483]. 
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В унісон цій тезі В. Гацелюк справедливо зауважує, що описання розглядуваної 

кримінально-правової заборони не відповідає усталеним прийомам законодавчої 

техніки і принципам кримінального права [36, c. 107].  

Напрошується висновок про те, що чинна норма КК про маніпулювання 

ринком є казуїстичною (окремому випадку надається загальне значення без 

належного узагальнення), прогальною (як неминучий наслідок казуїстичності) і 

незрозумілою (заплутаною). Спеціальне законодавство тут не лише не поліпшує 

ситуацію на ринках, а, навпаки, створюючи правову невизначеність, відлякує 

потенційних інвесторів. А тому єдиним правильним напрямом може стати 

радикальне спрощення кримінального закону, слідуючи усталеним традиціям 

вітчизняної законодавчої техніки, і його застосування таким чином, як це робиться 

в економічно розвинених країнах, а саме: керуватись не математичними 

формулами і методиками визначення маніпулятивних ознак, а передусім здоровим 

глуздом та прагматичними цілями в частині забезпечення нормальної роботи 

фондового ринку. 

Для порівняння: в американському регулятивному законодавстві термін 

«маніпулювання», який історично піддавався інтерпретаційному з’ясуванню з боку 

судів і правоохоронних органів, поки що не отримав єдиного тлумачення. 

Законодавча історія, до якої в США традиційно прислухаються і правозастосовні 

органи, і безпосередньо зацікавлені учасники правовідносин, демонструє, що 

Американський Конгрес ухвалив обидва Акти про цінні папери, прагнучи 

реалізувати дві основні цілі: по-перше, захистити законні інтереси тих інвесторів 

(тобто власників цінних паперів), які були позбавлені своїх грошових внесків через 

кризу на фондовому ринку 1929 року і, по-друге, захистити суспільний інтерес 

шляхом попередження випадків «фондового» шахрайства, а також недопущення 

інших сумнівних маніпулятивних схем на фондовому ринку, що призводить до 

виникнення, загострення та затягування різноманітних економічних катаклізмів, 

які, своєю чергою, негативно впливають на національну економічну безпеку та 

загальний добробут суспільства [397, c. 392]. 
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Раціональною видається теза І. Клепицького про те, що в США, так само як і в 

Європі, норми про маніпулювання ринком фактично доповнюють норми про 

шахрайство (про які докладно йшлось у попередньому пункті роботи). Вони є 

особливо актуальними і затребуваними в ситуації, коли відсутні певні ознаки 

шахрайства (установлена матеріальна шкода, корислива чи інша особиста 

зацікавленість, причинний зв’язок між діянням і заподіяною шкодою) або 

неможливо довести ці ознаки в межах кримінального судочинства. Уже сам по собі 

факт маніпулювання цінами та ринком вимагає застосування кримінального 

покарання [126, c. 97]. Натомість вітчизняна заборона, закріплена в ст. 222-1 КК, не 

виконує, як видається, свого головного завдання, яке успішно реалізується її 

зарубіжними «аналогами»: вона не заповнює прогалини норми про шахрайство з 

урахуванням специфіки торгівлі цінними паперами на фондовому ринку. 

Юридичний словник Блека визначає маніпулювання на ринку як незаконну 

практику збільшення або зменшення вартості цінних паперів шляхом створення в 

інших осіб завідомо хибного уявлення про активну торгівлю. Такі дії заборонені 

§ 10(b) Акту про торгівлю цінними паперами 1934 року (або § 78j розділу 

15 ЗЗ США) [278, c. 963]. 

Ідеться про цілеспрямовану поведінку, яка спонукає інших осіб 

покупати/продавати цінні папери або тримати вартість акцій на штучному, 

економічно необґрунтованому рівні [361, c. 672–674; 396, C. 378–381]. Тут 

важливо додати, що сам по собі § 10(b) уповноважує КЦПБ США регулювати не 

власне маніпулювання, а використання потенційно маніпулятивних інструментів 

(засобів). Так само як Комісія може в адміністративному порядку регулювати 

оманливі інвестиційні інструменти в руках тих, хто не ставить на меті обманути 

інших учасників фондового ринку, у випадку з маніпулятивними інструментами 

федеральний регулятор також може обмежувати їх на свій розсуд незалежно від 

справжньої мотивацій осіб, які ці інструменти використовують.  

На думку американського дослідника С. Села буквальне лексико-граматичне 

тлумачення § 10(b) Акта уповноважує КЦПБ США регулювати будь-яку практику 

(поведінку), що спричиняє розлад на фондовому ринку або вказує на спекулятивні 
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настрої на ньому. Замість того, щоб обмежити § 10(b) вказівкою на свідому 

протиправну поведінку, Конгрес обрав менш конкретизований шлях – 

застосування звороту «маніпулятивний чи обманний засіб чи махінація» у тексті 

цього параграфу дозволяє охоплювати будь-яку форму поведінки, що впливає на 

вартість цінних паперів; при цьому § 10(b) безпосередньо уповноважує КЦПБ США 

регулювати будь-яку діяльність, яка може поставити під загрозу основне 

призначення Акту 1934 року – захистити суспільний інтерес у частині забезпечення 

об’єктивності процесів ціноутворення на фондовому ринку [397, c. 392–393]. 

Не можна оминути увагою відсутність систематизованості федерального 

кримінального законодавства в частині запровадження нормативних підстав для 

кримінальної відповідальності за маніпулювання на фондовому ринку. Так, 

заборонені законом механізми протиправної поведінки або, якщо звернутись до 

вітчизняної термінології, форми об’єктивної сторони злочину, одночасно 

закріплені в § 78j розділу 15 ЗЗ США (офіційна назва цього розділу – «Комерція та 

торгівля») та в Правилі 10b-5 (про нього йтиметься згодом), закріпленому на 

підставі § 240.10b-5 КФП США. Водночас кримінально-правові санкції за 

різноманітні зловживання на ринку цінних паперів у порушення зазначених 

параграфів містяться уже в третій нормі – § 78ff розділу 15 ЗЗ США.  

Варто акцентувати увагу на тому, що жоден з цих трьох приписів не 

передбачений федеральним КК, на відміну від багатьох інших білокомірцевих 

заборон. Чи є це проявом надмірної казуїстичності або необґрунтованої 

ускладненості опису протиправної поведінки? Чи можливо такий підхід 

обумовлений законодавчими традиціями, яким невідома стандартизація та 

уніфікація кримінально-правового матеріалу? А можливо причина такої 

«розрізненості» норм про кримінальну відповідальність у різних структурних 

частинах федерального законодавства полягає в тісних юридичних зв’язках між 

підставами для кримінально-, цивільно- та адміністративно-правової 

відповідальності? Відповіді на ці та однопорядкові питання варто шукати в тому, 

що ця система нормативного матеріалу, якою б складною і недосконалою вона не 

була в США, працює: загалом виконує поставлені державою правоохоронні задачі і 
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переважно слугує, у поєднанні з активною формою правозастосування, надійним 

превентивним бар’єром для всіх тих, хот прагне скористатися «благами» ринкової 

економіки (у т.ч. правилами функціонування фондового ринку) у протиправний 

спосіб. 

Відповідно до § 240.10b-5 розділу 17 КФП США будь-яка особа, яка 

використовує обманну схему чи робить неправдиву заяву або приховує 

матеріальну інформацію у зв’язку з придбанням чи продажем цінних паперів, 

підлягає кримінальній чи цивільній відповідальності. Кримінальне переслідування 

на підставі § 10(b) Акта 1934 року та Правила 10b-5 вимагає встановлення 

обов’язкових елементів, які є в принципі схожими на ознаки відповідного 

цивільного правопорушення. Так, для успішного цивільного позову на підставі 

положень Правила 10b-5 суд повинен установити, що відповідач: 1) перекрутив чи 

приховав; 2) матеріальний факт; 3) завідомо; 4) у зв’язку з придбанням чи 

продажем цінного паперу; 5) на що позивач відверто покладався; 6) таке 

покладання ймовірно заподіяло матеріальну шкоду позивачу. За наявності цих 

обов’язкових елементів цивільного позову кримінальне переслідування за тими 

самим підставами може бути розпочате на підставі вже згаданого § 32(а) Акта 1934 

року, якщо державне обвинувачення матиме докази умисного ставлення 

порушника до своїх дій.  

Отже, межі між кримінальною та цивільною відповідальністю за порушення 

законодавства про цінні папери в США є розмитими, недостатньо 

конкретизованими. З урахуванням наведеного, а також беручи до уваги те, що в 

американському судочинстві поширеною практикою є одночасний розгляд 

кримінального та цивільного правопорушення на підставі єдиного «набору» 

юридичних підстав, ми стаємо свідками дещо заплутаних, недостатньо 

конкретизованих і водночас жорстких механізмів юридичної відповідальності 

порушників законодавства про фондовий ринок. «Двобій» між обвинуваченим 

(підсудним) та прокурором (судом) нерідко набуває «гумових» характеристик у 

процесі розслідування білокомірцевого злочину, адже особа може укласти угоду 

про визнання винуватості, а в разі винесення обвинувального вироку вона може 
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бути покарана умовно, не дуже суворо, чи навпаки, у максимально дозволеному 

відповідною санкцією розмірі. На цьому фоні законодавчий опис диспозицій та 

санкцій ст.ст. 222-1 та 232-1 КК виглядає більш чітким та прогнозованим для 

застосування, аніж «заплутаний» (нечіткий) підхід американського законодавця. 

Ухвалене на виконання положень § 10(b) Правило 10b-5 забороняє, зокрема, 

участь у будь-якому діянні, практиці або лінії ділової поведінки, які можуть 

розцінюватись як обман щодо будь-якої особи. Як можна побачити, за своїм 

змістом ця норма є надзвичайно неконкретизованою. На відміну від ст. 9 Акта 

1934 року, яка вказує на умисну поведінку, це правило навіть не уточнює форму 

суб’єктивного ставлення особи до вчинюваного діяння.  

Загалом практика застосування Правила 10b-5 є повчальною і спонукає 

зробити такий висновок: надзвичайно складно сформулювати максимально 

зрозумілу і водночас чітко визначену заборону в сфері економічного шахрайства, 

тим більше шахрайства на фондовому ринку. 

Варто зазначити: сьогодні в США не існує одноманітного тлумачення норм 

про маніпулювання ринком – федеральні суди тлумачать закон по-різному1, що 

ускладнює як планування учасниками фондового ринку своєї економічно значущої 

поведінки, так і власне практичне застосування відповідних норм уповноваженими 

органами. Очевидно, що за таких умов негативного впливу зазнає категорія 

правової визначеності законодавчої норми як фундаментальна ознака принципу 

верховенства права, принаймні як вона сьогодні інтерпретується в Україні. 

Розгляну детальніше обов’язкові ознаки кримінально караних маніпулятивних 

порушень федерального законодавства про цінні папери, учинених шляхом обману. 

У прецедентному рішенні по справі «A.I.C. v. Texas Gulf Sulphur Co.» (1968 р.) 

апеляційний суд другого округу розкрив значення понять «перекручування» та 

«приховування», зазначивши, що ними є дії, які викликають в інших хибне 

сприйняття фактів чи вводять в оману. Суд далі вказав, що таке визначення 

потребує в кожному випадку встановлення змісту відповідного повідомлення 

 
1 Протягом тривалого часу американські суди взагалі пропагували обмежувальне розуміння поняття 

«маніпулювання», дещо казуїстично інтерпретуючи його на рівні рішень у конкретних справах. 
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інвестору та подальшого співставлення змісту повідомлення зі справжньою 

інформацією [379]. 

У справі «Helwig v. Vencor, Inc.» (2001 р.) апеляційний суд шостого округу 

запропонував типовий перелік обставин, які можуть свідчити про наявність вини 

під час вчинення шахрайства з цінними паперами. Серед них: 1) здійснення 

інсайдерської торгівлі у підозрілий час або в незвичних обсягах; 2) суттєві 

розбіжності між документами внутрішньої звітності та зовнішніми заявами щодо 

одного й того ж питання; 3) докази підкупу з боку корпоративного 

високопосадовця; 4) ігнорування найбільш актуальної фактичної інформації перед 

здійсненням публічних заяв; 5) розкриття бухгалтерської інформації таким чином, 

що її негативні наслідки можуть бути зрозумілими лише для особи з високим 

рівнем професійної підготовки; 6) особиста корислива зацікавленість осіб у 

перекручуванні інформації для збереження своїх посад та грошових компенсацій 

[318]. 

Досліджені вище проблеми кримінально-правової охорони фондового ринку 

спонукають висловитись про таке.  

Кримінально карані зловживання на американському фондовому ринку можна 

умовно поділити на два основні види: маніпулювання на цьому ринку у формі 

активного обману та (або) замовчування будь-якої матеріальної інформації, а також 

незаконне використання інсайдерської інформації під час торгівлі цінними 

паперами. В американській, європейській, а відтепер також у вітчизняній 

юридичній літературі ці дві форми позначаються єдиним комплексним поняттям 

«зловживання ринком», яке дедалі стає більш застосовуваним як в офіційних 

документах, так і в наукових джерелах. 

Аналіз американського та українського правового досвіду в частині протидії 

маніпулятивним зловживанням переконує в тому, що вдосконалення норм 

національного законодавства про фондовий ринок повинно здійснюватися за 

такими основними напрямами: підвищення прозорості в діяльності та управлінні 

акціонерними товариствами; посилення вимог до звітності та розкриття інформації 

для суб’єктів, чиї акції та інші цінні папери перебувають в обігу на фондовому 
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ринку; забезпечення інвесторам безперешкодного доступу до документів та 

інформації про великих акціонерів; підвищена увага до операцій з акціями 

компанії, що здійснюють її працівники; установлення заборони на суміщення 

функцій аудиту та консалтингу в одній компанії. При цьому зазначені заходи не 

повинні надмірно перетинати сферу кримінально-правових відносин, адже 

репресивність створює ризик колапсу всього механізму правового регулювання 

відносин фондового ринку. 

 

3.2.2. Зловживання інсайдерською інформацією 

Будучи одним із заходів у складному комплексі кримінально-правової 

охорони ринку інвестицій, криміналізація інсайдерських зловживань уважається 

звичною вимогою до кримінального закону суспільства, економіка якого 

ґрунтується на ринкових засадах. Причинами недостатності та неефективності 

адміністративно-правових заборон є: 1) небезпека інсайдерських зловживань, 

механізм вчинення яких нагадує високоінтелектуальне шахрайство; 2) заподіяна 

такими зловживаннями типова шкода значно перевищує розмір штрафу як 

адміністративного стягнення; 3) сумнівність установлення факту інсайдерського 

зловживання у межах провадження у справах про адміністративні правопорушення 

та зумовлена цим потреба у проведенні оперативно-розшукових і кримінально-

процесуальних заходів. При цьому кримінальний закон, за влучним 

висловлюванням І. Клепицького, чітко окреслюючи межі забороненої поведінки і 

не втручаючись в діяльність сумлінних учасників ринку, є найбільш ліберальним 

(«ринковим») засобом державного впливу на ринок цінних паперів, тоді як 

адміністративні та інші подібні методи регулювання здатні більшою мірою 

зашкодити фондовому ринку. Так само як для преси відповідальність за наклеп і 

образу є менш шкідливою, аніж цензура, так і для економіки кримінальна 

відповідальність за економічні злочини є менш обтяжливою, аніж суто 

бюрократичне адміністрування [123, c. 213–215; 125, С. 70]. 

Водночас є підстави констатувати несприйняття (або щонайменше 

недооцінку) вітчизняним кримінальним правом феномену відповідальності за 
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інсайдерські зловживання попри закріплення окремої кримінально-правової 

заборони, присвяченої незаконному використанню інсайдерської інформації 

(ст. 232-1 КК), та активне доктринальне опрацювання цієї проблематики (праці 

О. Вітка, Р. Волинця, О. Кашкарова, О. Кондри, О. Кохановської, А. Ришелюка, 

В. Саєнка, Ю. Старовойтової та ін.). Те що Україна сьогодні не може похвалитись 

здобутками в частині практичної протидії інсайдерським зловживанням 

пояснюється передусім особливостями функціонування національного фондового 

ринку і загалом його нерозвиненістю (про що вже йшлося вище). Ця ситуація 

вкотре підтверджує слушність тези про первинність економічних відносин щодо 

правових, а отже, домінування перших над другими. 

На сторінках вітчизняної юридичної літератури вже висловлювались 

небезпідставні припущення стосовно того, що обґрунтованість або принаймні 

своєчасність запровадження кримінальної відповідальності за незаконне 

використання інсайдерської інформації «стане черговим каменем спотикання на 

шляху розвитку бізнесу і використовуватиметься як засіб недобросовісної 

конкуренції»; звертається увага на «неготовність суспільства і держави до 

запровадження кримінально-правової заборони на використання інсайдерської 

інформації у зв’язку з відсутністю усталеного розуміння суспільної небезпеки 

цього явища» [53, c. 482].  

В юридичній літературі зазначено, що однією з передумов криміналізації 

діянь, пов’язаних із професійною діяльністю на фондовому ринку України, є 

виникнення нових видів фінансових інструментів, запровадження на 

національному ринку цінних паперів західних моделей регулювання та відсутність 

відповідної кримінально-правової регламентації, що неминуче призвело до появи 

зловживань, відповідальність за вчинення яких не була передбачена в 

кримінальному законі. Водночас вивчення досвіду країн з потужним, активним 

фондовим ринком демонструє, що розкриття інформації є дієвим інструментом 

впливу на компанію та захисту прав інвесторів [215, c. 201].  

У науковій статті, присвяченій причинам вчинення та наслідкам таких 

злочинів, американська дослідниця Е. Малоні пише, що інсайдерська торгівля 
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може знищити інтегрованість ринку шляхом надання переваги ексклюзивній групі 

осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації [339, c. 337]. Зі свого боку 

С. Долгополов обґрунтовує ризики втрати фондовим ринком ліквідності та згодом 

інвестиційної привабливості внаслідок інсайдерської торгівлі [294, c. 88–89]. 

Справді, навіть без спеціальних знань у галузі економіки та фондового ринку 

очевидним є те, що «надування» акцій безпідставною вартістю через ажіотаж, 

викликаний спекуляціями з інсайдерською інформацією, суперечить реаліям 

ринкової економіки, коли сам ринок через попит та пропозицію, а головне – через 

відкриту для всіх його учасників інформацію, повинен корегувати вартість 

компанії. Володіння інсайдерською інформацією для вчинення операцій з цінними 

паперами – це своєрідна форма пасивного обману: ти заробляєш на приховуванні 

тієї інформації, яка повинна бути доступною всім зацікавленим учасникам.  

Фундаментальною для правильного функціонування фондового ринку є 

інформаційна симетрія: масив значущої для визначення вартості цінних паперів 

інформації повинен бути однаково доступним для всіх адресатів. Інша річ, яким 

чином учасник фондового ринку інтерпретує та використовує цю інформацію. 

Очевидно, що інформаційна перевага інсайдера та, як наслідок, успіх його 

діяльності на фондовому ринку залежать від інтерпретації інформації та очікувань 

з боку інших учасників ринку. Інсайдер вчиняє угоди з цінними паперами, 

сподіваючись на те, що інші учасники ринку реагуватимуть на розкриту згодом 

інформацію так само як і він, однак він діє зі значною перевагою в часі, що дає 

можливість отримати значно більший дохід від курсової різниці цінних паперів 

[252, c. 17–18]. 

Натомість зловживання інсайдерською інформацією породжує інформаційну 

асиметрію: чутлива, економічно значуща та потенційно «прибуткова» інформація 

опиняється у розпорядженні та згодом використовується декількома інсайдерами 

(первинними чи вторинними), тим самими ставлячи інших зацікавлених 

учасників фондового ринку у завідомо невигідне (дискримінаційне) становище. 

Критичний погляд на інсайдерські зловживання незалежно від 

«національності» кримінального законодавства, в якому розташовано відповідні 
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заборони, спонукає інтерпретувати інсайдерську діяльність як специфічну форму 

шахрайської поведінки в сфері економіки. Ця модель характеризується наступними 

ознаками: 1) має місце зловживання довірою з боку інсайдера – відбувається злісне 

порушення фідуціарних1 обов’язків лояльності інсайдера передусім до акціонерів, а 

також до керівництва компанії (звичайно, якщо правління саме не складається з 

інсайдерів) шляхом незаконного використання інсайдерської інформації; 

2) предметом інсайдерського зловживання потрібно визнати особливий 

нематеріальний об’єкт, який має (принаймні потенційно) матеріальну цінність 

(вартість), – специфічну інформацію фінансово-економічного характеру з 

обмеженим доступом; 3) переважно корислива мотивація поведінки інсайдера; 

4) складний механізм протиправного використання інсайдерської інформації: 

інсайдер зловживає довірою одних осіб (акціонерів, представників правління чи 

інших осіб, які довірили йому закриті відомості), а незаконну матеріальну вигоду 

внаслідок використання такої інформації отримує вже від інших [64, c. 189].  

Не утворює склад розглядуваного злочину незаконне використання 

неоприлюдненої інформації про неемісійні цінні папери, навіть якщо таке діяння 

через спричинення істотного впливу на вартість таких цінних паперів завдало 

істотної шкоди. З одного боку, закріплене в ст. 232-1 КК положення про належність 

до інсайдерських зловживань порушень, які стосуються лише емісійних цінних 

паперів, узгоджується з вимогами вітчизняного законодавства про фондовий ринок. 

З іншого, з урахуванням євроінтеграційних напрямів розвитку України регулятивне 

законодавство в цій частині повинно бути приведене у відповідність з Регламентом 

№ 596/2014 Європейського парламенту та ради від 16 квітня 2014 р. «Про 

зловживання на ринку (регламент про зловживання на ринку) і про визнання 

такими, що втратили чинність, Директиви 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради і Директив Комісії 2003/124/ЄС, 2003/125/ЄС і 2004/72/ЄС» (далі – Регламент 

ЄС «Про зловживання на ринку»). У зв’язку з цим, уважають наукові коментатори, 

дефініція терміна «інсайдерська інформація» повинна бути розширена за рахунок 

 
1 Корпоративні посадові особи і працівники, а також тимчасові інсайдери (інвестиційні банкіри, юристи, 

аудитори тощо), вважаються довіреними особами (англ. – fiduciary) по відношенню до своїх роботодавців або 

клієнтів. 
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включення в поняття такої інформації відомостей не лише про емісійні цінні 

папери, а й про фінансові інструменти взагалі. Відповідні зміни повинні бути 

внесені і до ст. 232-1 КК [34, с. 170]. Водночас при розширенні поняття 

інсайдерської інформації необхідно, серед іншого, враховувати застереження 

І. Клепицького про сумнівну можливість інсайдерських зловживань охоплювати 

біржову торгівлю товарами і невиправданість, з економічної точки зору, 

запровадження відповідних бюрократичних обмежень [125, с. 76]. 

Згідно з ч. 1 ст. 44 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» 

інсайдерською є певна інформація лише про такі цінні папери (включаючи 

похідні), які перебувають в обігу на фондовій біржі. Попередня редакція ст. 232-1 

КК охоплювала незаконне використання інсайдерської інформації як на біржовому 

(фондові біржі), так і на позабіржовому (зокрема в торговельно-інформаційних 

системах) ринках цінних паперів. В Україні, за інформацією О. Кологойди, «на 

вторинному ринку цінних паперів, як і на первинному, провідні позиції має 

позабіржовий обіг. Саме поза межами фондових бірж здійснюється реалізація 

основної частки вперше емітованих цінних паперів і практично вся вторинна 

торгівля» [135, c. 280]. При цьому небезпека використання неоприлюдненої 

інформації в процесі курсоутворення цінних паперів у торговельно-

інформаційних системах є не меншою, аніж тоді, коли це відбувається на 

фондових біржах [39, c. 112–113.]. 

За таких обставин рішення вітчизняного законодавця обмежити коло 

відомостей, які утворюють інсайдерську інформацію, а отже, сферу застосування 

ст. 232-1 КК, навряд чи варте позитивної оцінки. Ваду відповідного легального 

визначення О. Вітко також убачає в тому, що воно невиправдано звужує коло 

інсайдерської інформації (оскільки встановлює такий уточнювальний критерій, як 

перебування цінних паперів та деривативів емітента в обігу на фондовій біржі). Як 

наслідок, з-під кримінально-правової охорони виведено сферу позабіржового ринку 

цінних паперів, що негативно впливає на права та інтереси емітентів та інвесторів 

[30, c. 176–178, 194]. Тому як конструктивну варто вважати пропозицію Р. Волинця 

удосконалити законодавче визначення поняття інсайдерської інформації таким 
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чином, щоб ним охоплювалась інформація про правочини щодо цінних паперів, 

вчинювані у т.ч. поза фондовою біржею; з дефініції інсайдерської інформації 

повинна бути виключена вказівка про перебування цінних паперів та похідних 

(деривативів) в обігу на фондовій біржі [34, c. 392]. 

У юридичній літературі триває дискусія про відмежування незаконного 

використання інсайдерської інформації від незаконних дій з відомостями, що 

становлять комерційну таємницю (ст. ст. 231, 232 КК). Для вирішення цієї 

проблематики потрібно враховувати особливості законодавчого визначення 

інсайдерської інформації. Зокрема ця інформація є такою, що підлягає 

оприлюдненню і належить до інсайдерської інформації до моменту її офіційного 

оприлюднення, однак для правового режиму комерційної та банківської таємниці 

це не є властивим. Навпаки, відповідно до Постанови КМУ «Про перелік 

відомостей, що не становлять комерційної таємниці» від 9 серпня 1993 р. №  611 

комерційну таємницю не утворюють відомості, які відповідно до чинного 

законодавства підлягають оголошенню. З одного боку, це свідчить про відсутність 

конкуренції цих норм, а з іншого – про можливість реальної сукупності описаних у 

них злочинів. 

О. Яра небезпідставно звертає увагу на ту обставину, що відмінність між 

комерційною таємницею та інсайдерською інформацією полягає в сукупності 

правових та організаційних заходів, які використовуються власниками інформації. 

Основна мета регулювання комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної 

власності полягає у можливості її власника активними діями, спрямованими на 

збереження конфіденційності інформації, обмежити її поширення, яке може 

завдати шкоди його репутації, підприємству тощо. Натомість інсайдерська 

інформація покликана забезпечити всім учасникам фондового ринку однакові 

можливості, які виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та 

ефективності функціонування фондового ринку [264, c. 259–260]. 

З’ясовуючи в докторській дисертації співвідношення складів злочинів, 

передбачених статтями 232 і 232-1 КК (відповідно, «Розголошення комерційної або 



235 

 

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

Р. Волинець називає інсайдерську інформацію «одним із різновидів комерційної 

таємниці» та, з певними застереженнями щодо різниці у суспільно небезпечних 

наслідках злочинів, характеризує першу з названих норм як загальну щодо другої – 

в частині караності розголошення певної інформації [34, c. 276–278].  

У відгуку офіційного опонента на цю дисертацію О. Дудоров справедливо 

зауважує, що до співвідношення згаданих кримінально-правових заборон варто 

ставитись більш прискіпливо. Неоприлюднена та істотна інформація про емітента, 

його цінні папери чи правочини щодо них, будучи інсайдерською інформацією, за 

законом може взагалі не визнаватись комерційною (а так само банківською) 

таємницею. З цього приводу В. Саєнко, переконаний у нетотожності комерційної 

таємниці та інсайдерської інформації, пише: «Документи про неплатоспроможність 

підприємства (наприклад, за результатами проведеного аудиту), інформація про 

забруднення навколишнього природного середовища (за яке підприємство може 

бути покаране як штрафами, так і зобов’язанням відшкодувати заподіяні збитки) та 

інша інформація, яка не може бути комерційною таємницею, імовірно може 

викликати падіння ринкової вартості цінних паперів відповідного емітента після її 

оприлюднення. А отже, до моменту оприлюднення вона може бути інсайдерською 

інформацією» [211, c. 181–182]. Викладене спростовує твердження Р. Волинця про 

те, що «властивості інсайдерської інформації слід визнавати спеціальними 

ознаками комерційної таємниці (як предмета злочину), які текстуально в ст. 232 КК 

не називаються» [34, c. 276].  

Тепер щодо змісту злочинного діяння в аналізованих статтях КК. У контексті 

відносин фондового ринку під інсайдерською торгівлею потрібно розуміти 

торгівлю акціями або іншими цінними паперами (наприклад, облігаціями або 

опціонами на акції) приватними особами (інсайдерами), які мають доступ до 

конфіденційної інформації про емітента цінних паперів.  

Ст. 45 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» перераховує основні 

заборони на використання інсайдерської інформації, а саме: вчиняти з 

використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших 
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осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів та 

похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, до моменту 

оприлюднення такої інформації; передавати інсайдерську інформацію або надавати 

доступ до неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання 

професійних, трудових або службових обов’язків та в інших випадках, 

передбачених законодавством; давати будь-якій особі рекомендації стосовно 

придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів), щодо яких він 

володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації.  

Аналіз наведених заборон спонукає висловити два спостереження. По-перше, 

за своїм змістом вони відповідають диспозиціям ч.ч. 1 і 2 ст. 232-1 КК, які 

описують форми незаконного використання інсайдерської інформації. І це не 

дивно, адже чітко виражений бланкетний характер описання диспозиції цієї 

кримінально-правової заборони вимагає точної нормативної синхронізації 

встановлених спеціальним законодавчим приписом (імперативного характеру) 

вимог з юридичними підставами кримінальної відповідальності за їх порушення. 

По-друге, у змісті вітчизняної кримінально-правової заборони спостерігається 

помітний вплив американської законодавчої та судової практики в частині 

обґрунтування концепції інсайдерської торгівлі та підстав кримінальної 

відповідальності за її здійснення. Справді, усі три види використання інсайдерської 

інформації, включені до вітчизняного регулятивного та кримінально-правого поля 

уже на початку цього століття, у США вже давно відомі, вони достатньо 

комплексно обґрунтовані та регулярно стають предметом судового розгляду (а 

отже й тлумачення) у цивільних і кримінальних справах про порушення порядку 

здійснення професійної діяльності на фондовому ринку. Тут простежується 

раціональне зерно: вітчизняний законодавець вирішив не вигадувати якихось нових 

способів попередження зловживань з чутливою інформацією на фондовому ринку, 

а «взяти на озброєння» зарубіжний досвід, який вже неодноразово доводив свою 

життєздатність, уособлюючи реальні важелі стримування протиправної поведінки в 

цьому сегменті економічних відносин. Інша справа, чи буде цю ефективність 

збережено в реаліях української економіки. 
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Об’єктивна сторона досліджуваного злочину полягає у незаконному 

використанні інсайдерської інформації у спосіб, зазначений у ч. 1 або ч. 2 

ст. 232-1 КК. У першій частині цієї статті йдеться про незаконне розголошення, 

передачу або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з 

використанням такої інформації рекомендацій щодо придбання або відчуження 

цінних паперів чи похідних (деривативів), а в ч. 2 ст. 232-1 КК – про незаконне 

використання інсайдерської інформації шляхом вчинення з її використанням на 

власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання 

або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується 

інсайдерська інформація.  

Ч. 1 і ч. 2 ст. 232-1 КК містять вичерпні переліки злочинних діянь. У зв’язку з 

цим відмінні від безпосередньо перерахованих у цих нормах дії, які той, хто 

володіє інсайдерською інформацією, вчиняє за допомогою цієї інформації або 

користуючись фактом наявності у нього такої інформації (наприклад, пред’явлення 

майнових або інших вимог до власника інсайдерської інформації за повернення 

відповідних відомостей), не утворюють складу злочину «незаконне використання 

інсайдерської інформації». До того ж, справедливо зауважує О. Кондра, у таких 

випадках не використовується характеристика інсайдерської інформації у вигляді 

здатності впливати на вартість цінних паперів, на справедливе ринкове 

ціноутворення та проведення торгів на фондовому ринку [138, c. 354, 355–356]. 

Відповідні дії за наявності підстав можуть кваліфікуватись за ст. 189 КК як 

вимагання. Тому важко погодитись з позицією про те, що караним за ст. 232-1 КК 

незаконним використанням інсайдерської інформації може бути, зокрема, «шантаж 

власників чи службових осіб емітента погрозою розголошення інформації» 

[18, c. 13]. 

Рекомендації, про які йдеться у ч. 1 ст. 232-1 КК, можуть стосуватись як 

власне факту придбання, відчуження цінних паперів чи похідних (тобто полягати у 

порадах придбати, продати відповідні папери або утриматись від їх продажу чи 

придбання), так і моменту вчинення відповідних дій (порада відкласти придбання, 

продаж цінних паперів на певний період часу або до певної дати) або кількості 
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цінних паперів чи похідних, які мають стати предметом відповідних правочинів 

[167, c. 783]. 

Як уже зазначалось, ч. 1 ст. 232-1 КК як самостійну форму вчинення 

описаного в цій нормі злочину передбачає незаконне розголошення інсайдерської 

інформації. Натомість у ст. 45 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» 

незаконне розголошення інсайдерської інформації безпосередньо не фігурує в 

переліку заборонених дій. На думку Ю. Старовойтової, це обумовлене тим, що 

незаконна передача інсайдерської інформації та незаконне надання доступу до неї, 

які передбачені в законодавчому переліку заборонених діянь, є за своєю соціально-

правовою суттю розголошенням. У зв’язку з цим авторка висуває слушну 

пропозицію виключити зі ст. 232-1 КК вказівку на такі форми, як незаконна 

передача інсайдерської інформації та незаконне надання доступу до такої 

інформації, оскільки вони є різновидами розголошення [225, с. 483–484]. Ця 

пропозиція імпонує Р. Волинцю. Щоправда, у редакції ст. 232-1 КК, 

сформульованій згаданим автором, передача інсайдерської інформації та надання 

доступу до неї чомусь продовжують фігурувати (поряд з розголошенням 

інсайдерської інформації) [34, c. 201, 343, 387]. 

Незаконне використання інсайдерської інформації у спосіб, передбачений як у 

ч. 1, так і в ч. 2 ст. 232-1 КК, визнається злочином, якщо воно призвело до 

отримання особою, яка вчинила незаконні дії, чи третіми особами 

необґрунтованого прибутку в значному розмірі, до уникнення учасником 

фондового ринку чи третіми особами значних збитків або до заподіяння значної 

шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян 

або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. З тексту 

примітки ст. 232-1 КК випливає, що значна шкода, заподіяна фізичним та 

юридичним особам унаслідок незаконного використання інсайдерської інформації, 

як ознака об’єктивної сторони складу аналізованого злочину, має виключно 

матеріальний характер. Ставитись до такої законодавчої новели варто критично, 

оскільки нематеріальні суспільно небезпечні наслідки незаконного використання 

інсайдерської інформації можуть бути для фондового ринку не менш вагомими 
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(зрив ділових переговорів, припинення біржових торгів, зміна організаційної 

структури юридичної особи, підрив ділової репутації учасника фондового ринку 

тощо).  

З точки зору кваліфікації за ст. 232-1 КК значна шкода може охоплювати як 

пряму дійсну шкоду (збитки від знецінення вартості цінних паперів або від 

придбання контрольного пакету акцій за завищеною ціною тощо), так і 

неотриманий дохід. Наприклад, особі заподіюється шкода через те, що вона могла 

би одержати кращу ціну, якби інсайдерська інформація була розкрита до вчинення 

правочину з цінними паперами, або взагалі утрималася би від вчинення такого 

правочину, якщо в процесі розслідування кримінальної справи буде з’ясовано, що в 

разі незаконного використання інсайдерської інформації умислом винного 

охоплювалось перешкоджання певній особі, наприклад, емітенту цінних паперів, в 

отриманні доходів, які ця особа реально одержала би за звичайних обставин (було 

укладено попередні договори купівлі-продажу цінних паперів або їхнього 

розміщення; ухвалено рішення про виплату дивідендів тощо), то ця упущена 

вигода повинна враховуватись як суспільно-небезпечні наслідки дій винного 

[138, с. 349]. Упущена вигода в такому випадку полягатиме у тих доходах, які 

учасник ринку цінних паперів реально отримав би, якби винний не використав 

інсайдерську інформацію в незаконний спосіб. 

Неправильно називати отримання необґрунтованого прибутку в значному 

розмірі та уникнення значних збитків суспільно небезпечними наслідками 

незаконного використання інсайдерської інформації [167, c. 783]. Адже під 

наслідком як обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочинів з матеріальним 

складом у кримінальному праві традиційно розуміють шкоду, спричинену 

злочинним діянням охоронюваним кримінальним законом відносинам. Прибуток у 

значному розмірі, як і уникнення значних збитків, що фігурують у ст. 232-1 КК як 

криміноутворювальні ознаки є менш проблемними з точки зору встановлення 

показники масштабів злочинної поведінки, однак вони не ототожнюють шкоду, 

заподіяну злочином відносинам у сфері економічної діяльності. Таким чином, за 
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своєю законодавчою конструкцією склад злочину, передбаченого і ч. 1, і ч. 2 

ст. 232-1 КК, варто визнати формально-матеріальним.  

У цьому разі чинні законодавчі положення певною мірою співзвучні 

напрацюванням науковців. Якщо у випадку існування прямих договірних відносин 

між продавцем і покупцем установити конкретного потерпілого від дій певного 

інсайдера нескладно, то зробити це на фондовому ринку, який є анонімним 

(знеособленим) і на якому далеко не завжди можна визначити, хто виступив 

контрагентом інсайдера, – проблематично. В. Саєнко справедливо зауважує, що 

інсайдерські операції з цінними паперами вирізняються саме тим, що при їх 

здійсненні складно (практично неможливо) встановити причинно-наслідковий 

зв’язок між поведінкою інсайдера і шкодою, заподіяною у певний проміжок часу 

конкретному інвестору або емітенту [211, с. 36–38, 205–210].  

У зв’язку з цим О. Кашкаров висловив раціональну пропозицію перетворити 

аналізований склад злочину з матеріального у формальний. Пояснюється це 

множинністю чинників на фондовому ринку та, як наслідок, складністю 

встановлення причинного зв’язку між діянням винного і настанням істотної 

матеріальної шкоди (обов’язкова ознака об’єктивної сторони складу злочину, 

передбаченого попередньою редакцією ст. 232-1 КК), а також неможливістю 

розроблення відповідної методики [120, c. 5, 13, 17]. Переконливі аргументи на 

користь конструювання основного складу злочину «Незаконне використання 

інсайдерської інформації» як формального та одночасного виключення з КУпАП 

ст. 163-9 «Незаконне використання інсайдерської інформації» формулює вже 

Р. Волинець, який, серед іншого, привертає увагу до того, що законодавство ЄС не 

вимагає, щоб кримінально-правова заборона, присвячена незаконному 

використанню інсайдерської інформації, обов’язково передбачала настання 

суспільно небезпечних наслідків [34, с. 30, 204, 206–208, 343–344, 350]. 

Переходячи до критичного висвітлення релевантних положень 

американського кримінального правова, зазначу, що на відміну від норм 

спеціального законодавства України та інших європейських країн, у США офіційне 

визначення поняття інсайдерської інформації відсутнє. Відповідно, дефініцію 
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інсайдерської інформації доречно синтезувати через поняття «інсайдерська 

торгівля» (англ. – insider trading) та «інсайдерська діяльність» (англ. – insider 

dealing). При цьому інсайдерською визнається торгівля фінансовими 

інструментами, яка ґрунтується на непублічній істотній інформації; остання може 

стосуватись не лише поточної економічної діяльності певної компанії, а й майбутніх 

правочинів, які можуть вчинятись на підставі цієї інформації (тобто інформація 

повинна бути релевантною) [229, с. 26–27]. 

Ухвалене на виконання § 10(b) Акта про фондові біржі 1934 року Правило 

10b-5 КЦПБ США 10b-5 (далі – Правило 10b-5) забороняє будь-якій особі у зв’язку 

з продажем чи придбанням будь-якого цінного паперу, прямо чи опосередковано, з 

використанням будь-яких засобів або інструментів торгівлі між штатами, або 

поштових відправлень або будь-якого об’єкта будь-якої національної фондової 

біржі цінних паперів альтернативно вчиняти одне з трьох діянь: 1) використовувати 

будь-який спосіб, схему або метод шахрайства; 2) неправдиво повідомляти про 

будь-яку істотну обставину або замовчувати істотну обставину, необхідну для 

правдивої офіційної заяви; 3) брати участь у будь-яких діях, поведінці або діловій 

практиці, які визнаються чи можуть визнаватись проявом шахрайства або обману 

будь-якої особи у зв’язку з купівлею або продажем будь-якого цінного паперу. 

У 1961 році КЦПБ США ухвалила рішення в адміністративній справі проти 

брокерської компанії «Caddy, Roberts & Co.», в якій запропонувала традиційний 

підхід до розуміння заборони щодо розголошення інсайдерської інформації в 

контексті застосування Правила 10b-5. Підхід регулятора ґрунтується на двох 

ключових моментах: 1) існування відносин, які дають доступ, прямо чи 

опосередковано, до інформації, призначеної лише для внутрішнього, 

корпоративного користування, а не для використання в особистих цілях; 2) прояв 

очевидної несправедливості у ситуаціях, коли особа отримує вигоду від 

використання такої інформації, усвідомлюючи при цьому, що вона недоступна 

іншим особам, з якими особа має ділові стосунки [284]. 

Згодом суди розвили це правило у більш широкий стандарт з умовною назвою 

«розкрий або утримайся». Апеляційний суд другого округу у справі «SEC v. Texas 
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Gulf Sulphur» (1968 р.) охарактеризував його таким чином: будь-яка особа, яка 

володіє інсайдерською інформацією, повинна або розкрити її всій спільноті 

інвесторів, або, якщо не може розкрити таку інформацію з метою захисту 

корпоративної (комерційної) таємниці чи просто не бажає її розкрити, вона 

повинна утриматись від операцій із цінними паперами до тих пір, поки інформація 

залишатиметься нерозкритою [379]. 

Привертає увагу та обставина, що § 240.10b5-1(с)(1)(i) містить вичерпний 

перелік захистів від переслідування за підозрою в торгівлі цінними паперами на 

підставі інсайдерської інформації. Зокрема, у підпункті (А) цієї норми 

презюмується, що купівля чи продаж цінного паперу не були здійснені на підставі 

матеріальної непублічної інформації, якщо особа доведе, що до того моменту, як їй 

стала відома така інформація, вона: 1) уклала контракт про купівлю чи продаж 

цінних паперів; 2) наказала іншій особі купити чи продати цінний папір на чи з 

особистого депозитарного рахунку; 3) запровадила письмовий план щодо торгівлі 

цінними паперами. Далі, § 240.10b5-1(с)(1)(i)(B) вимагає, щоб згаданий у 

попередньому підпункті контракт, наказ чи план альтернативно: 1) містив детальну 

інформацію про кількість, вартість цінних паперів, які необхідно придбати або 

продати, а також дату відповідної операції; 2) містив письмову формулу, алгоритм, 

або комп’ютерну програму для визначення кількості, вартості цінних паперів, які 

необхідно придбати або продати, а також дату відповідної операції; 3) не дозволяв 

особі здійснювати будь-який подальший вплив на те, як, коли і чи взагалі 

здійснювати покупку або продаж; якщо, крім того, будь-яка інша особа, яка 

відповідно до контракту, наказу чи плану здійснювала такий вплив, не була 

обізнана про матеріальну непублічну інформацію. Нарешті, § 240.10b5-1(с)(1)(i)(С) 

передбачає третє обов’язкове застереження про те, що придбання або продаж 

повинні здійснюватися виключно в межах, визначених відповідним контрактом, 

інструкцією або планом. 

Як бачимо, у межах § 240.10b5-1(с) закріплена складна нормативна вимога до 

суб’єктів операцій з цінними паперами, яка ґрунтується на трьох ключових 

вимогах, що, своєю чергою, містять декілька альтернативних уточнюючих вимог. 
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З одного боку, тут чітко вбачається економічно обґрунтований підхід, у межах 

якого виключаються випадки купівлі/продажу цінних паперів на підставі 

матеріальної непублічної інформації. А з іншого, в суто юридичному сенсі 

установлено чітку межу між незаконною інсайдерською торгівлею та легітимними 

операціями з цінними паперами. Варто звернути також увагу на ту обставину, що 

§ 240.10b5-1(с)(1)(i) застосовується лише в тому разі, коли контракт, наказ або план 

купівлі або продажу цінних паперів було укладено (надано) добросовісно, а не як 

частину плану чи схеми для ухилення від накладених цією нормою обмежень (про 

це йдеться в § 240.10b5-1(с)(1)(ii)). Шляхом звернення до вимоги про 

добросовісність (чесність) поведінки учасника фондового ринку федеральний 

регулятор використовує додатковий юридичний запобіжник для унеможливлення 

протиправної поведінки.  

Продовжуючи аналіз складного, певною мірою оригінального, «бланкетного 

ланцюжка» в тексті відповідних американських заборон, потрібно визначити зміст 

ключової криміноутворювальної ознаки «будь-який маніпулятивний або обманний 

спосіб або схема». Її нормативне визначення закріплене в § 240.10b5-1 КФП США. 

Там, у ч. (a), зазначено, що «маніпулятивні та обманні схеми», заборонені § 78j, 

охоплюють, серед іншого, купівлю або продаж цінного паперу будь-якого емітента 

на підставі (курсив мій – Д.К.) матеріальної непублічної інформації про такий 

цінний папір або емітента, що порушує обов’язки довіри або конфіденційності на 

користь безпосередньо чи опосередковано емітента такого цінного паперу або 

акціонерів цього емітента, або будь-якої іншої особі, яка є джерелом матеріальної 

непублічної інформації. У ч. (b) § 240.10b5-1 додатково зазначено, що придбання 

або продаж цінних паперів емітента вважаються зробленими «на підставі» 

матеріальної непублічної інформації про цінний папір або його емітента, якщо 

особа, яка здійснює відповідну трансакцію, усвідомлювала матеріальний і 

непублічний характер інформації, коли здійснювала таку покупку або продаж. 

Використана в § 78j Розділу 15 ЗЗ США ключова ознака використання 

маніпулятивних та обманних способів охоплює три види злочинів проти фондового 

ринку: маніпулювання на фондовому ринку, незаконне використання інсайдерської 
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інформації та шахрайство на фондовому ринку (зокрема, шахрайство з 

документами офіційної звітності емітента). Тобто Конгрес США у такий спосіб 

створив універсальний тандем з двох норм – регулятивного за змістом § 78j та 

кримінально-правового § 78ff, які разом повинні забезпечувати комплексний, 

універсальний підхід держави до захисту фондового ринку від трьох основних 

форм протиправної поведінки.  

Зазначений підхід є безперечно оригінальним та, як демонструє американська 

практика, дієвим. Особливо з урахуванням тієї обставини, що дві згадані норми 

ЗЗ США описують лише загальні вимоги і заборони до учасників фондового ринку, 

зміст яких конкретизовано, з урахуванням принципу ієрархії юридичної сили 

нормативних актів, у положеннях КФП США. Навіть більше, хоча в європейських 

країнах, зокрема в Україні, Польщі, ФРН, Великобританії, кримінальна 

відповідальність за маніпулювання та інсайдерство передбачена в різних нормах, 

тим не менш на європейському правовому просторі використовується поширене 

сукупне поняття «зловживання ринком».  

У вже згаданій кримінальній справі «United States v. O’Hagan» (1997 р.) 

ВС США звернув увагу на те, що існують два окремі та водночас 

взаємодоповнюючі фідуціарні зв’язки, які можуть стати підставою для порушення 

кримінальної справи у зв’язку з інсайдерською торгівлею цінними паперами. 

Перший зв’язок (між корпоративними «інсайдерами» та акціонерами) іменують 

класичною теорією інсайдерської торгівлі. Другий охоплює корпоративних 

«аутсайдерів» і «внутрішнє» джерело матеріальної непублічної інформації; він 

охоплюється теорією незаконного привласнення. Наразі обидві теорії зловживання 

фідуціарними зв’язками виступають доктринальним обґрунтуванням кримінальної 

відповідальності за інсайдерські зловживання в США.  

Відповідно до класичної теорії інсайдерської торгівлі кримінальна 

відповідальність повинна наставати у тих випадках, коли корпоративний інсайдер 

придбаває чи продає цінні папери на підставі матеріальної непублічної інформації. 

Отже, притягувати до кримінальної відповідальності за цією теорією можна лише 
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тих інсайдерів, які мають фідуціарний обов’язок1 перед акціонерами корпорації. У 

згаданій справі «United States v. O’Hagan» ВС США виробив правило поведінки 

представника компанії в разі отримання конфіденційної (інсайдерської) інформації: 

особа зобов’язана розкрити непублічну інформацію про діяльність компанії або, 

альтернативно, утриматись від купівлі/продажу цінних паперів на підставі цієї 

інформації. Звернусь до прикладу з судової практики.  

У серпні 2012 р. Р. Рамнаріна було звинувачено у вчиненні трьох епізодів 

шахрайства з цінними паперами. Обіймаючи посаду заступника секретаря 

департаменту фондових ринків фармацевтичної корпорації «Bristol-Myers Squibb» 

(далі – BMS), Рамнарін аналізував фінансовий стан компаній, у придбанні яких 

BMS була зацікавлена. Маючи обов’язок перед компанією не розголошувати і не 

використовувати на свою чи користь третіх осіб будь-яку матеріальну непублічну 

інформацію про діяльність BMS, Рамнарін порушив його шляхом використання 

відомої йому інсайдерської інформації всупереч інтересам компанії. Слідство 

встановило, що протягом 2010–2012 рр. обвинувачений, використовуючи відому 

йому інсайдерську інформацію, здійснив торгівлю цінними паперами трьох 

компаній. Сукупний незаконно одержаний дохід склав 311 тис. 361 дол. Навіть 

більше: Р. Рамнарін намагався приховати нелегальну торгівлю цінними паперами. 

Про це свідчили перехоплені ФБР електронні дані: зі свого робочого комп’ютера 

обвинувачений неодноразово надсилав запити в мережі Інтернет і відвідував 

професійні сайти та блоги з питань використання інсайдерської інформації під час 

торгів на фондовому ринку, а також вивчав інформацію про способи приховування 

цих фактів від правоохоронних органів [282]. 

Окрім так званих традиційних інсайдерів, тобто осіб, які працюють в 

корпорації та мають безпосередній чи опосередкований доступ до внутрішньої 

непублічної інформації, класична теорія інсайдерської торгівлі охоплює і так 

званих тимчасових інсайдерів, а також третіх осіб, які отримали інсайдерську 

 
1 Фідуціарний обов’язок – це обов’язок діяти якнайкраще в інтересах іншої особи. Наприклад, відповідно до 

пп. 1.12 Розділу І Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, 

затверджених Постановою НБУ № 98 від 28.03.2007 р., керівник банку (фідуціар) зобов’язаний діяти з 

урахуванням інтересів банку (тобто всіх його акціонерів та клієнтів), а не з особистих (приватних) інтересів. Від 

фідуціара завжди вимагається діяти добросовісно та безпристрасно. Фідуціар повинен бути чесним і не повинен 

вести справи у спосіб, який надає йому необумовлені вигоди або завдає шкоду інтересам клієнтів або акціонерів. 
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інформацію безпосередньо від інсайдерів. До перших належать андеррайтери, 

адвокати, аудитори, консультанти, інші фахівці, яким надано тимчасовий доступ до 

будь-якої інсайдерської інформації у зв’язку з виконанням професійних обов’язків. 

Такі особи визнаються тимчасовими фідуціаріями корпорації, а отже не повинні 

розкривати відому їм інсайдерську інформацію. Як уже зазначалось вище, 

ст. 232-1 КК також доречно враховує цю особливість суб’єктного складу 

інсайдерських зловживань.  

Своєю чергою, треті особи, яким стала відома інсайдерська інформація, у 

США підлягають кримінальній відповідальності за наявності п’яти умов: 

1) інформатор (носій інсайдерської інформації) володів матеріальною непублічною 

інформацією, яка стосується діяльності корпорації; 2) інформатор надав таку 

інформацію третій особі; 3) третя особа взяла участь у торгівлі цінними паперами 

під час володіння інсайдерською інформацією; 4) третя особа знала чи повинна 

була знати про те, що інформатор порушив довірчі відносини з корпорацією під час 

передачі інформації; 5) інформатор одержав вигоду (як майнового, так і 

немайнового характеру) від розкриття інсайдерської інформації третій особі. 

Переглядаючи рішення у справі «United States v. Evans» (2007 р.), апеляційний суд 

сьомого округу зазначив, що присяжні могли визнати третю особу винуватою 

навіть у тому випадку, коли інформатору попередньо було винесено 

виправдувальний вирок суду в кримінальній справі про змову на інсайдерську 

торгівлю між інформатором і третьою особою [412].  

Незважаючи на широке тлумачення судами поняття «інсайдер», американські 

прокурори мали обмежений успіх під час кримінального переслідування 

порушників інформаційних вимог фондового ринку на підставі класичної теорії. А 

тому представники державного обвинувачення послідовно лобіювали перед 

суддівським корпусом використання іншої теорії кримінальної відповідальності за 

інсайдерську торгівлю – теорії незаконного привласнення.  

У справі «United States v. O’Hagan» ВС США нарешті вирішив тривалий 

конфлікт між апеляційними судами стосовно правильного застосування закону 

шляхом визнання теорії незаконного привласнення. Відповідно до неї підставою 
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кримінальної відповідальності особи, яка торгує цінними паперами через наявну в 

неї непублічну інформацію, виступає саме незаконне привласнення такої 

інформації. Обґрунтовуючи свою позицію, ВС США зазначив, що теорія 

незаконного привласнення охоплюється положеннями Правила 10b-5, відповідно 

до яких необхідно встановлювати: 1) обманний спосіб; 2) порушення фідуціарного 

обов’язку; 3) використання матеріальної непублічної інформації у зв’язку з 

придбанням чи продажем цінного паперу; 4) вчинення перерахованих дій умисно. 

При цьому обман через нерозкриття певної інформації, будучи центральним 

елементом розглядуваної теорії, проявляється в тому, що особа зловживає 

конфіденційною інформацією з метою збагачення та одночасно симулює 

лояльність (відданість) джерелу такої інформації. Фактично теорія незаконного 

привласнення не забороняє учасникам ринку здійснювати операції з цінними 

паперами, ґрунтуючись на непублічній інформації. Водночас забороняється 

торгувати цінними паперами на підставі конфіденційної інформації, якщо особа 

таким чином зловживає довірчими або договірними відносинами з законним 

власником інформації.  

Розмірковуючи над основними положеннями теорії незаконного 

привласнення, Б. Алдаве вказує на її основні відмінності від класичної теорії. 

Відповідно до останньої корпоративний інсайдер порушує фідуціарний обов’язок 

перед акціонерами компанії в разі торгівлі цінними паперами на підставі відомої 

йому конфіденційної інформації. Хоча обидві теорії вимагають установлення факту 

порушення фідуціарного обов’язку по відношенню до акціонерів або до 

безпосереднього джерела інформації, жодна теорія повністю не забороняє торгівлю 

інсайдерською інформацією [270, с. 111]. Наприклад, якщо фондові брокери 

використовують чи надають своїм клієнтам законно одержану непублічну 

інформацію про цінні папери чи їх компанію-емітента, то підстави для настання 

юридичної відповідальності відсутні, адже Конгрес визнав інформаційні переваги 

учасників фондового ринку однією з гарантій стабільності та прозорості ринку. 

Отже, ключове запитання потрібно формулювати таким чином: інсайдерська 
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інформація була одержана та згодом використана в законний чи, навпаки, у 

протиправний спосіб? 

На підставі докладного аналізу юридичних ознак інсайдерських зловживань 

незалежно від «національності» кримінального законодавства, що містить 

відповідні заборони, пропонується визначати інсайдерську діяльність як 

спеціальний вид інформаційного обману в економічній сфері. Пропонований підхід 

зумовлений таким: 1) відбувається зловживання довірою з боку інсайдера – злісне 

порушення фідуціарних обов’язків інсайдера діяти в інтересах акціонерів, а також 

власне компанії в особі керівництва – через незаконне використання інсайдерської 

інформації; 2) предметом інсайдерського зловживання є особливий нематеріальний 

об’єкт, який має, принаймні потенційно, матеріальну цінність, – специфічна 

економічно значуща інформація з обмеженим доступом; 3) має місце здебільшого 

корислива мотивація поведінки інсайдера – бажання збагатитись у спосіб 

використання інформації під час купівлі/продажу цінних паперів; 4) реалізується 

складний механізм протиправного використання інсайдерської інформації: 

інсайдер зловживає довірою одних осіб (акціонерів, представників органів 

правління, розробників або інших осіб, які довірили йому закриті відомості), а 

незаконну матеріальну вигоду від використання цієї інформації отримує вже від 

інших осіб. 

 

3.3. Підстави відповідальності за податкові злочини 

Проблематика нормативного забезпечення розвитку системи оподаткування 

України, зокрема вдосконалення механізмів кримінально-правової охорони цієї 

системи, зберігає свою актуальність. Обрання правильних векторів розбудови 

фіскального механізму держави, визначення обґрунтованих ставок оподаткування 

та ефективних способів їх справляння, урешті-решт підвищення податкової 

культури населення, яка поки що залишається на незадовільному рівні – ці та інші 

нагальні питання є важливими, активно досліджуваними і наразі невирішеними.  

Ухилення від сплати податків помітно збільшує обсяги тіньової економіки, а 

зростання тіньової економіки призводить, своєю чергою, до підвищення 
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податкового тиску на формальний сектор. Так, за різними оцінками, від 32% до 

46% української економіки перебувають в тіні, а 40% українців узагалі не знають, 

які види і розміри податків вони сплачують. Зокрема, за оцінками МВФ, з 1991 по 

2015 рік середній річний показник тіньової економіки України становив 44,8%. Для 

порівняння, у Польщі він був на рівні 25,1%, у Росії – 38,4%, у США – 8,3%, а 

в Швейцарії – 7,2% [342]. 

 

3.3.1. Національні моделі кримінально-правової охорони системи 

оподаткування  

Ураховуючи, що станом на сьогодні написано уже чимало наукових робіт, 

присвячених проблемам кримінально-правової охорони системи оподаткування, а 

також з огляду на те, що американський досвід у відповідній сфері кримінально-

правового регулювання уже ставав предметом мого дослідження у кандидатській 

дисертації, уважаю за доречне у межах цього підрозділу дослідити лише деякі нові, 

актуальні питання кримінальної відповідальності за податкові злочини в двох 

державах, одночасно тримаючи у фокусі уваги компаративістський аналіз 

опрацьовуваних положень. 

Закріплений у ч. 1 ст. 67 Конституції України імператив про обов’язок 

кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом, 

означає, що платник податків не має права розпоряджатися на свій розсуд тією 

частиною свого майна, яке у вигляді певної грошової суми підлягає внеску до 

державної скарбниці, і зобов’язаний регулярно перераховувати цю суму на користь 

держави, оскільки в іншому випадку порушуватимуться права та охоронювані 

законом інтереси інших осіб (членів суспільства), а також держави. При цьому 

стягнення податку не може розцінюватись як довільне позбавлення власника його 

майна – воно утворює законне вилучення частини майна, що випливає з 

конституційного публічно-правового обов’язку. У ньому по суті втілено публічний 

інтерес усіх членів суспільства, передбачений нормами податкового права. Саме ця 

особливість системи оподаткування – примусовий характер вилучення частини 

доходу, викликає особливу протидію платників податків у відповідь на податкові 
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санкції з боку держави, що виражається в ухиленні від сплати цих обов’язкових 

платежів.  

Іншими словами, механізм державного фіскального примусу «не спрацьовує» 

щодо тих платників податків, які злісно ухиляються від виконання конституційного 

обов’язку, що й обумовлює необхідність створення для протидії такій «непокорі» 

системи юридичних санкцій, у т. ч. кримінально-правових [220, с. 33–36]. Така 

інтерпретація фіскального обов’язку та комплексу юридичних санкцій за його 

порушення властива податковій системі як України, так і США – вона є 

універсальною. 

Проблематика кримінально-правової охорони системи оподаткування 

традиційно залишається однією з найбільш активно досліджуваних у сучасній 

юридичній науці: питанням кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податків та суміжні злочини серйозну увагу приділили О. Дудоров, Н. Гуторова, 

Л. Брич, Р. Гревцова, П. Андрушко, П. Берзін, В. Навроцький та деякі інші автори. 

Стабільно висока увага до проблемних питань кримінально-правової охорони 

фіскальної системи держави зосереджена також, як буде показано далі, в 

матеріалах американської кримінально-правової доктрини. 

Сучасна кримінально-правова доктрина і правозастосовна практика США 

визнає за кримінально-правовими нормами важливу роль у реалізації завдань 

загальнодержавної податкової політики. Належне адміністрування податкових 

платежів, яке забезпечується, у т. ч., заходами кримінально-правової репресії, 

уважається цілком виправданим кроком у справі розбудови демократичного і 

цивілізованого суспільства [400, с. 2–3].  

Тепер щодо конкретних питань і проблем удосконалення кримінального 

закону в частині охорони фіскальних відносин. В одній із своїх праць О. Дудоров 

обґрунтовує ідею нормативної регламентації кримінальної відповідальності за 

податкове шахрайство. Автору імпонує конструкція податкового шахрайства, 

заснована на ідеї обману контролюючих органів держави. Зокрема, перекручування 

податкової звітності як одна з можливих форм такого спеціального виду 

шахрайства дозволить охопити, поміж іншого, випадки невідображення 
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(приховування) у цій звітності об’єктів оподаткування, їхнє заниження і водночас 

ураховуватиме ту обставину, що зміст обману, який спричиняє невиконання 

податкового зобов’язання, може стосуватись також інших, окрім об’єкта 

оподаткування, елементів правового механізму податку чи збору – його ставки, 

платника, бази або одиниці оподаткування тощо. Нарешті, щодо пропонованої 

назви нової редакції ст. 212 КК, то поняття «шахрайство», на думку О. Дудорова, 

використано цілком свідомо – щоб акцентувати увагу і правозастосовних органів, і 

потенційних порушників на обмані держави як ключовій характеристиці (умовно – 

серцевині) цього податкового злочину [58, с. 262, 265]. 

Наразі ідея про доцільність запровадження кримінальної відповідальності за 

податкове шахрайство замість «морально застарілого» складу ухилення від сплати 

податків у межах ст. 212 КК зберігає свою актуальність. Навіть більше: вона 

активно дискутується в законодавчих колах, про що свідчить поточна діяльність 

Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики із розробки 

проєкту закону України про внесення змін до КК щодо визначення податкового 

шахрайства як кримінального правопорушення.  

Станом на грудень 2019 р. зазначений Комітет ВРУ напрацював п’ять робочих 

варіантів проєкту норми КК про податкове шахрайство, які суттєво відрізняються 

за формальними і змістовими ознаками. З усіх робочих варіантів тексту 

пропонованої заборони імпонує таке формулювання диспозиції статті КК про 

податкове шахрайство: «умисне подання передбаченої законом податкової 

звітності, що містить завідомо неправдиву інформацію, у тому числі заниження 

бази об’єктів оподаткування, належних до сплати сум податків, зборів, платежів, 

або в якій відсутня інформація про об’єкти оподаткування, а так само умисне 

неподання такої звітності, з метою ухилення від сплати податків, зборів, платежів, 

якщо це завдало значної шкоди державі». De lege ferenda в цьому визначенні 

податкового шахрайства альтернативно описані дві форми протиправної поведінки: 

по суті (у спрощеному вигляді) обман у змісті документів податкової звітності та 

власне неподання такої звітності. Такий підхід нагадує американський, хоча там 
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податкове шахрайство та умисне невиконання податкового обов’язку у формі 

звітування закріплені в різних кримінально-правових приписах ПК.  

Показово, що у всіх п’яти робочих варіантах пропонованої норми КК про 

податкове шахрайство передбачене положення про спеціальне звільнення від 

кримінальної відповідальності за цей злочин, на кшталт припису, закріпленого в 

ч. 4 чинної ст. 212 КК.  

У порівняльному контексті варто погодитись з позицією Дж. Мур, яка пише 

про те, що податкові злочини є різновидом шахрайства, яке, своєю чергою, є 

квінтесенцією всієї системи білокомірцевих злочинів. Адже їхньою спільною 

криміноутворювальною ознакою є так зване «введення в оману щодо істотної 

обставини» (англ. – material misrepresentation), при тому що та чи інша форма 

введення потерпілого в оману є базовим елементом практично всіх шахрайських 

посягань за федеральним кримінальним законодавством [58, с. 210]. В унісон 

цьому спостереженню інша американська науковиця, Е. Подгор, зауважує, що 

§ 7201 ПК США, який встановлює відповідальність за ухилення від сплати 

податків, варто визнати окремою нормою про шахрайський злочин, хоча з тексту 

чи назви заборони це безпосередньо не випливає [358, с. 741]. 

Аналіз системи і структури податкових злочинів за федеральним 

кримінальним законодавством США свідчить про існування двох умовних блоків 

заборон у цій сфері економіки: власне «шахрайські» податкові делікти (наприклад, 

ухилення від сплати податків, шахрайство з податковою звітністю) та умисне 

невиконання (ігнорування) покладених на особу податковим законодавством 

обов’язків (умисна несплата податків, втручання в порядок адміністрування 

податків і зборів, незаконні дії представників податкової служби тощо). Таким 

чином, ідея податкового шахрайства в США є законодавчо втіленою, вона 

послідовно вдосконалюється судовою практикою та загалом кореспондує більш 

загальній тенденції криміналізації різноманітних проявів шахрайських посягань на 

економічні відносини в державі.  

Коментуючи наявні в зарубіжному законодавстві підходи до формально-

структурного розташування податкових заборон, О. Дудоров констатує його 
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неоднозначність, а отже можливість апелювати до нього прибічниками різних 

варіантів розташування групи таких приписів у вітчизняному КК. Зокрема, 

пропонуються три основні сценарії розташування податкових заборон за кордоном: 

1) країни, в яких відповідальність за ці злочини регламентується в межах 

структурних частин КК, присвячених караності злочинів проти фінансової системи; 

2) країни, в яких норми про податкові злочини розміщені у главах (розділах) КК 

про відповідальність за економічні злочини; 3) країни, в яких податкові злочини 

визнаються різновидом майнових посягань [59, c. 180].  

Не підпадаючи під жодну з трьох наведених груп, США варто віднести до тих 

країн, в яких спостерігається більш тісна, аніж в Україні, взаємодія податкового 

законодавства і кримінального закону. Це проявляється в тому, що відповідні 

кримінально-правові заборони (як на федеральному рівні, так і на рівні штату) 

розміщуються саме в податкових кодексах. Особливість зарубіжного податкового 

законодавства полягає в тому, що в деяких країнах кримінальна відповідальність за 

податкові правопорушення встановлена не нормами кримінальних законів 

(кодексів), а нормативно-правовими актами, які входять у систему податкового 

законодавства [260, с. 77]. 

Як слушно зауважують американські фахівці, кримінальні податкові приписи 

утворюють автономний і структурно довершений «податковий кримінальний 

кодекс», який не залежить від інших білокомірцевих заборон, традиційно 

розташованих у федеральному КК. З урахуванням характеру охоронюваних 

правовідносин передбачені главою 75 ПК США злочинні порушення податкового 

законодавства можна поділити на: 1) посягання на встановлений порядок 

нарахування та сплати федеральних податків; 2) злочинні втручання в порядок 

податкового адміністрування та перешкоджання діяльності працівників СВД у 

зв’язку із здійсненням ними професійних функцій; 3) службові злочини у сфері 

оподаткування, які вчиняються працівниками СВД, іншими державними 

службовцями, які своїми діями (наприклад, наданням незаконних пільг окремим 

платникам податків) порушують чинне податкове законодавство; 4) податкові 

злочини, вчинювані так званими податковими помічниками (зокрема, бухгалтерами, 
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аудиторами, адвокатами) під час реалізації ними своїх професійних обов’язків, 

пов’язаних з наданням інформаційно-консультативних послуг [107, с. 10–11]. 

Порівняно з іншими складами федеральних податкових злочинів передбачене 

§ 7201 ПК США діяння, яке полягає в ухиленні від сплати податків, визнається 

найбільш небезпечним для охоронюваних відносин через притаманний йому 

спосіб – вчинення свідомого та активного за своїм характером діяння, 

спрямованого на ухилення від нарахування податкових платежів або від їхньої 

сплати на користь держави. На відміну від ст. 212 КК, у якій ухилення від сплати 

податків, зборів (інших обов’язкових платежів) сформульовано як злочин з 

матеріальним складом, § 7201 ПК описує усічений склад злочину, що 

підтверджується використанням у тексті цього параграфа термінологічного звороту 

«спроба ухилитись будь-яким способом». Усвідомлюючи підвищену суспільну 

небезпеку цього діяння, американський законодавець фактично переніс момент 

його закінчення на стадію вчинення першого епізоду злочинної діяльності, 

спрямованої на ухилення від виконання прямих податкових обов’язків – 

нарахувати та сплатити податкові платежі. Сприяючи констатації закінченого 

посягання без настання шкідливих наслідків, така юридична конструкція дозволяє 

правоохоронним органам припинити протиправну поведінку в сфері оподаткування 

на ранніх стадіях злочинної діяльності та додатково засвідчує здебільшого 

формалізований підхід до конструювання ознак злочинного діяння, який наразі 

панує в американській доктрині. 

Узагальнюючи наведений матеріал, потрібно звернути увагу на таке. Систему 

федерального оподаткування США та, зокрема, інтегрований у неї інститут 

відповідальності за податкові делікти можна охарактеризувати як ефективний 

інструмент збирання економічно та юридично значущої інформації: через 

опрацювання поданих податкових декларацій, фінансових звітів про готівкові 

розрахунки та інших документів податкової звітності держава в особі 

компетентних контролюючих органів отримує можливість вибірково відстежувати 

та аналізувати фінансову діяльність платників податків на предмет її відповідності 

фіскальному законодавству, своєчасно реагувати на факти податкових 
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правопорушень і, як наслідок, стимулювати учасників податкових правовідносин 

на здійснення економічної діяльності виключно в межах правового поля.  

На основі критичного вивчення тривалого нормотворчого і правозастосовного 

досвіду США в частині забезпечення комплексного режиму кримінально-правової 

охорони федеральної системи оподаткування висловлено та аргументовано 

позицію про доцільність запровадження у ст. 212 КК норми про податкове 

шахрайство замість недосконалої нормативної конструкції ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів). Також за результатами 

компаративістського аналізу та з метою визначення перспектив удосконалення 

положень кримінального законодавства установлено, що найбільш затребуваними 

сферами кримінально-правової охорони податкових правовідносин в Україні на 

сучасному етапі могли би стати такі: 1) умисне неподання податкової декларацій та 

іншої податкової документації до відповідних контролюючих органів; 2) умисне 

вчинення службовою особою підприємства, установи та організації незалежно від 

форми власності або фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності 

діянь, спрямованих на ухилення від погашення заборгованості перед бюджетом 

(незаконне відчуження або приховування майна, майнових прав, які перебувають у 

податковій заставі, порушення встановленого законодавством порядку 

перерахування коштів з інших банківських рахунків на основний для забезпечення 

погашення заборгованості перед бюджетом; приховування дебіторської 

заборгованості з метою несплати податку і т.д.); 3) умисне неутримання або 

неперерахування до бюджету податків, зборів, інших обов’язкових платежів 

особою, яка в установленому законом порядку зобов’язана виконувати такі дії, а 

так само невиконання податковими агентами своїх обов’язків; 4) незаконне 

втручання співробітників податкової служби в діяльність підприємств, установ, 

організацій; 5) підроблення податкової документації або її знищення як 

спеціальний склад злочину.  
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3.3.2. Проблеми розмежування ухилення від сплати податків та 

податкової оптимізації 

У регулярно згадуваній в американських фахових колах справі «Gregory v. 

Helvering» (1935 р.) відомий американський суддя Л. Хенд висловив оригінальну 

позицію про податковий обов’язок громадян: кожен може організовувати свої 

справи таким чином, щоб сплачувані ними податки були настільки низькими, 

наскільки це можливо; ніхто не зобов’язаний обирати той спосіб, який був би 

кращим для Міністерства фінансів; збільшення персональних податкових 

зобов’язань у жодному випадку не є патріотичним обов’язком. Водночас, зауважив 

він, не можна тексту закону, особливо такого складного, як податковий, завжди 

давати буквальне значення – навряд чи Конгрес прагнув надати можливість 

бізнесменам ухилитись від сплати податків шляхом ззовні цілком законної 

реструктуризації належної їм компанії [312].  

Ця податкова справа, яка через важливість порушених у ній правових питань 

стала предметом перегляду ВС США, поклала початок двом правовим доктринам: 

доктрині ділової мети (англ. – business purpose doctrine) та доктрині переваги 

змісту над формою (англ. – substance over form doctrine). Зміст доктрини ділової 

мети полягає в тому, що у разі, якщо трансакція не має іншої суттєвої економічно 

обґрунтованої мети, окрім уникнення від чи зменшення суми федерального 

податку, податкове законодавство «ігноруватиме» таку операцію для цілей 

податкового адміністрування [423, с. 1083–1084]. Натомість доктрина переваги 

змісту над формою полягає в тому, що для цілей федерального оподаткування 

платник податків пов’язаний економічною суттю угоди, якщо економічний зміст 

безпосередньо залежить від її юридичної форми [295, с. 41–42]. 

Варто зазначити, що сьогодні відповідне правило ділової мети або тест PPT 

(англ. – Principle Purpose Test) уже імплементоване в українське податкове право, 

однак поки що лише в частині трансферного ціноутворення – інституту, 

спрямованого на протидію побудові такого роду схем між пов’язаними особами. 

Зокрема, платник податків не може розраховувати на уникнення податкового 

зобов’язання в тих ситуаціях, коли головна або більша частина господарської 



257 

 

операції була невід’ємною або принаймні опосередкованою для отримання переваг, 

наданих міжнародним договором у вигляді звільнення від накладення або 

застосування зниженої ставки податку, за виключенням тих випадків, коли 

дотримання таких переваг відповідає об’єкту і меті договору. 

Схожий до описаного підхід простежується і в податковій практиці ВС, на що 

слушно звертає увагу Д. Гетманцев. Узагальнивши висловлені Судом правові 

позиції з розглядуваного питання, він виокремлює ключові ознаки правила ділової 

мети: 1) визначальною ознакою господарської операції є реальні зміни майнового 

стану платника податків, які настають після неї (операції), тобто для 

бухгалтерського обліку визначальними є лише ті документи, які підтверджують 

фактичне здійснення господарської операції; 2) правові наслідки у вигляді 

виникнення в покупця права на витрати і податковий кредит виникають лише при 

фактичному, реальному здійсненні оподатковуваних операцій, за наявності ділової 

мети, розумних економічних причин для здійснення господарської операції; 

3) усвідомлювана платником податків відсутність розумної економічної причини 

певних витрат при здійсненні господарської операції виключає, як правило, 

підстави для збільшення в податковому обліку витрат та/або податкового кредиту, 

оскільки це здебільшого свідчить про відсутність в такій господарській операції 

ділової мети як ознаки господарської діяльності. Таким чином, резюмує юрист, 

доктрина ділової мети вже реалізується у вітчизняній судовій практиці [37]. 

Американський досвід переконує в тому, що схеми податкового планування 

(оптимізації) є проявами правомірної, хоча й подекуди оскаржуваної в судах, 

поведінки; вони (схеми) побудовані на певній ідеологічній платформі та мають 

чітко визначене економічне обґрунтування – максимально можливе зменшення 

податкових зобов’язань. Ідеться про конкретний прояв ліберальної ідеології 

(дозволено те, що прямо не заборонено законом).  

З позицій компаративістики зарубіжний досвід у цій частині спонукає 

замислитись над системними причинами протиправної поведінки українських 

платників податків, вимагає більш ретельного виявлення цих причин, їх 

систематизації, а також розроблення оптимальних рекомендацій щодо їх усунення.  
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Податкова оптимізація, на відміну від ухилення від сплати податків, полягає у 

використанні платником податків дозволених чи незаборонених законодавством 

способів зменшення сум податкових платежів. У такому разі дії платника податку 

не є податковим правопорушенням чи злочином, і, відповідно, не тягнуть за собою 

несприятливі наслідки для платника податку на кшталт донарахування податків, а 

також накладення фінансових санкцій та нарахування пені.  

Буквальне тлумачення уже згаданої на початку цього підрозділу ст. 67 

Конституції України (передусім у частині справляння і розмірів податкових 

зобов’язань), а також звернення до властивого правовій державі принципу 

«дозволено все, що прямо не заборонено законом», дозволяє дійти логічного 

висновку про те, що податкова оптимізація є цілком законним і таким, що 

перебуває у межах правового поля, проявом поведінки платника податку.  

Українське та міжнародне законодавство de facto визнають право платника 

податків на реалізацію заходів захисту права власності в т.ч. і на дії, спрямовані на 

зменшення податкових зобов’язань. У зв’язку з цим постає проблема відмежування 

ухилення від сплати сум податків, зборів від оптимізації (мінімізації) 

оподаткування. Під останньою зазвичай розуміють: а) особливу організацію 

господарської діяльності платника податків з метою зниження податкового 

навантаження і мінімізації його податкових зобов’язань; б) зменшення податкових 

зобов’язань за допомогою цілеспрямованих правомірних дій платника податків, що 

включають в себе повне використання всіх наданих законодавством пільг, 

податкових кредитів, податкових канікул та інших законних прийомів і способів; 

в) вибір між різними варіантами і методами здійснення діяльності і розміщення 

активів, спрямований на досягнення найбільш низького рівня виникаючих при 

цьому податкових зобов’язань; г) діяльність платника податків щодо зменшення 

податкових виплат, спрямована на зміну способу обчислення і сплати податків за 

певний проміжок часу [129, с. 17].  

Отже, не будь-яка несплата податку може вважатись ухиленням від його 

сплати, а виключно та, що визнана незаконною. Фактично, коли йдеться про 

оптимізацію оподаткування, потрібно враховувати той факт, що багато в чому така 
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діяльність пов’язана з використанням прогалин у податковому законодавстві або з 

реалізацією наданих платнику податків законних прав, пов’язаних із звільненням 

на законній підставі від сплати податку та обранням найбільш прийнятних форм 

ведення бізнесу. Якщо, наприклад, всі дії платника податків формально 

відповідають вимогам законодавства, але по суті відбувається підміна змісту 

господарських операцій, то такі діяння повинні визнаватися неправомірними з 

усіма похідними наслідками. Іншими словами, економічний зміст операцій 

платника податків, знову ж таки, домінує над юридичною «оболонкою».  

На превеликий жаль, вітчизняний ПК не пропонує визначення і взагалі не 

використовує поняття «податкова оптимізація» або його синоніму, хоча цілком 

очевидно, що воно могло би стати важливим юридичним орієнтиром у процесі 

здійснення суб’єктами податкових правовідносин своєї поточної діяльності. У 

неофіційних джерелах під податковою оптимізацією традиційно розуміється 

зменшення розміру податкового зобов’язання шляхом цілеспрямованих 

правомірних дій платника податку, що включають повне використання всіх 

наданих законодавством пільг, податкових звільнень та інших законних переваг 

[174]. Наголос у цій дефініції повинен ставитись саме на правомірності дій 

учасника податкових відносин. У протилежному випадку поведінка платника має 

всі шанси вийти за межі дозволеної законом або навіть набути, за певних обставин, 

ознак злочинного ухилення (ст. 212 КК) [98, с. 174]. 

Принагідно зауважу, що на відміну від деяких інших кримінально-правових 

норм, ст. 212 КК, так само як і § 7201 ПК США, не містить вказівки на незаконність 

передбаченої нею поведінки належного суб’єкта, а тому зберігається небезпека 

охоплення кримінально-правовою репресією випадків податкової мінімізації 

(оптимізації). За відверто «гумового» підходу до визначення меж злочинної 

поведінки, закріпленого у чинній редакції ст. 212 КК, платника податків можуть 

звинуватити у веденні діяльності, унаслідок якої держава зазнає майнових втрат, 

яких не було би, якби він діяв як всі інші і не був таким «розумним» [107, c. 96–97]. 

Видається, що таке «поширювальне» тлумачення кримінального закону порушує 
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вже згаданий принцип правового суспільства – «дозволено все, що прямо не 

заборонено законом».  

Вимушений визнати, що чітке розмежування понять «податкова мінімізація» 

та «податкове ухилення» також є справою нелегкою, передусім з огляду на 

відсутність їх нормативних визначень. Лише в одному сучасному дослідженні 

проблем оподаткування згадуються двадцять різних варіантів авторського 

тлумачення поняття податкового планування [61, с. 121]. За таких обставин 

заслуговує на підтримку висловлена деякими фахівцями позиція про нагальну 

потребу в розмежуванні правомірної податкової оптимізації та протиправного 

ухилення від оподаткування саме в легальному порядку, шляхом розкриття поняття 

«податкова оптимізація» у примітці до ст. 212 КК.  

Федеральній правозастосовній практиці також відомі непоодинокі випадки, 

коли провести чітку межу між двома видами юридично значущої поведінки 

платників податків надзвичайно важко або взагалі неможливо. На цю обставину 

звертає увагу американська дослідниця П. Морган, яка причину існування вказаної 

проблеми вбачає в об’ємності та надмірній складності податкового законодавства 

[347, с. 4].  

В американській юридичній літературі пропонується чимало дефініцій 

поняття «податкове планування». При цьому федеральне законодавство, так само 

як і ПК України, не пропонує його офіційного визначення. Той факт, що норми ПК 

США (наприклад, §§ 269A, 6662(d)(2)(C)(ii)) не розкривають поняття «уникнення» 

та «ухилення», насправді лише ускладнює юридичну оцінку дій платників 

податків. У неоднозначних ситуаціях, пов’язаних з відмежуванням податкової 

оптимізації від податкового ухилення, американська судова практика головним 

критерієм визнає суб’єктивне ставлення платника до виконання вимог податкового 

закону: якщо встановлені фактичні обставини, які підтверджують відверту 

впевненість платника податків у правомірності своєї позиції, навіть якщо вона і не 

відповідає змісту відповідних регулятивних положень ПК США, особа не 

визнаватиметься винною у злочинному ухиленні від сплати податків. Разом з тим, 

якщо платник податків усвідомлює, що його дії виходять за межі або навіть 
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суперечать вимогам регулятивного законодавства, він може бути визнаний винним 

в ухиленні від сплати податків. Таким чином, з юридичної точки зору суб’єктивне 

ставлення платника податків до своєї поведінки бере гору над властивим 

федеральному податковому законодавству США принципом «є факт порушення – є 

підстава для настання юридичної відповідальності».  

У січні 2017 р. з’явилась інформація про те, що німецький банк 

«Deutsche Bank» уклав мирову угоду з офісом федерального прокурора Південного 

округу м. Нью-Йорк за результатами поданого проти банку цивільного позову з 

приводу реалізації банком у 2000 році низки штучних інвестиційних угод і 

фінансових трансакцій через підконтрольні офшорні компанії з метою уникнення 

оподатковуваного доходу на загальну суму понад 52 млн дол., не враховуючи пеню 

та штрафні санкції. Прокурорською перевіркою було встановлено, що німецький 

банк успішно реалізував схему, пов’язану з фіктивним відчуженням контрольного 

пакету акцій однієї фармацевтичної компанії. При цьому ключовою ланкою цієї 

схеми стало використання фіктивної офшорної компанії «BMY», якій банк 

«продав» пакет акцій, а згодом «викупив» його назад, перенісши у такий спосіб 

новостворене податкове зобов’язання (виникає в момент відчужування цінних 

паперів) на офшорну фірму, в якій, цілком прогнозовано, не було достатніх коштів 

чи інших активів для сплати належних податків на приріст капіталу. 

На підставі укладеної між офісом прокуратури та «Deutsche Bank» угоди 

про визнання винуватості банк публічно визнав, що його діяльність в 

розглядуваній частині була спрямована на уникнення оподаткування, а також 

погодився сплатити державі 95 млн дол. у вигляді раніше несплачених податків 

та штрафних санкцій [340]. 

Цей приклад наочно демонструє ту важливу обставину, що уникнення 

оподаткування, по-перше, є поняттям суміжним зі злочинним ухиленням від 

оподаткування, по-друге, те, що розміри заподіяної шкоди та, відповідно, суми 

штрафних санкцій у таких випадках можуть бути значними.  

Показово, що в США питання юридичного консультування в сфері діяльності 

зон із пільговим режимом оподаткування – так званих податкових гаваней (англ. – 
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tax havens або, мовою вітчизняного права, офшорних зон) урегульовані 

нормативно – на рівні Циркуляру Мінфіну (Держказначейства) США № 230. Цей 

документ визначає податкову гавань як фінансову інвестицію, основною або 

значною метою якої є оптимізація оподаткування, а саме: 1) збільшення дозволених 

витрат для зменшення оподатковуваного доходу за рік; або 2) підвищення 

податкових кредитів (знижок, зменшень) для зменшення податку, що справляється 

за рік. Це визначення включає як об’єктивний, так і суб’єктивний елемент. 

Об’єктивний визначає, чи збільшені витрати або податкові кредити. Водночас 

суб’єктивний елемент установлює, чи є ці витрати (кредити) ключовою або 

істотною метою інвестиції. Консультацією з питань податкової гавані визнається 

юридична порада в будь-якій формі, яку податковий консультант (юрист) надає з 

питань податкових аспектів такої інвестиції, включаючи можливі ризики, і яка 

може бути поширена серед потенційних клієнтів [401].  

Отже, американський досвід у досліджуваній сфері правового регулювання, 

який є підстави вважати прогресивним і раціональним, загалом переконує в тому, 

що прояви податкової оптимізації є не спонтанними одиничними випадками, а 

сформовані на певній ідеологічній платформі, вони мають об’єктивне підґрунтя. У 

випадку з США йдеться про конкретно втілений прояв ліберальної ідеології – 

дозволено те, що прямо не заборонено законом. Використовуючи порівняльно-

правовий інструментарій, установлено доцільність розроблення закритого переліку 

критеріїв відмежування легальних проявів податкової оптимізації від випадків 

злочинного ухилення від сплати податків.  

 

3.4. Підстави відповідальності за злочини у сфері надання фінансових 

послуг 

Почати цей підрозділ дисертації варто з висвітлення деяких важливих змін у 

валютному законодавстві України. Одним із індикаторів помітної (принаймні de 

jure) лібералізації валютних операцій в Україні став Закон України «Про валюту і 

валютні операції» від 21 червня 2018 р., метою якого, за задумом законодавця, є 

забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного 
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здійснення валютних операцій на території України. Свобода валютних операцій 

забезпечується шляхом дотримання принципів валютного регулювання, 

установлених у ст. 2 Закону: свободи здійснення валютних операцій; 

ризикоорієнтованості, прозорості, достатності та ефективності валютного 

регулювання; самостійності та ринковості валютного регулювання. Показовим є 

також гарантування Законом здійснення валютних операцій без обмежень 

відповідно до законодавства України.  

Викликають інтерес наведені в ст. 14 Закону види відповідальності за 

порушення вимог валютного законодавства: 1) до банків – заходи впливу, 

передбачені ст. 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність»; 2) до 

уповноважених установ (крім банків) – такі заходи впливу: а) письмове 

застереження; б) обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів 

валютних операцій; в) штрафні санкції; г) зупинення або відкликання (анулювання) 

ліцензії на здійснення валютних операцій; 3) до юридичних осіб (крім 

уповноважених установ) – заходи впливу у вигляді штрафних санкцій; 4) до 

фізичних осіб, посадових осіб уповноважених установ, посадових осіб юридичних 

осіб – передбачені КУпАП заходи впливу у вигляді штрафів. 

На думку представників НБУ, який розробляв відповідний законопроєкт, 

пропонована лібералізація валютного ринку – це передусім очікуване поліпшення 

клімату для українського бізнесу, а також іноземних і внутрішніх інвесторів; 

водночас подальша лібералізація безпосередньо залежатиме від макроекономічних 

умов і фінансової стабільності в країні [169]. 

Шляхом створення ринку капіталів держава декларує готовність 

лібералізувати рух капіталів настільки, наскільки це дозволяє економічне 

середовище та платіжний баланс. Водночас та обставина, що НБУ лишає за собою 

право коригувати рівень ліберальності, є попередженням зловживанню наданими 

свободами на валютному ринку, до обмеження яких повертатись не варто [132, с. 3].  
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3.4.1. Злочини проти банківської системи держави  

Американський досвід переконує в тому, що кожна цивілізована країна прагне 

максимально ретельно захистити банківську систему від проявів протиправної 

поведінки, особливо системних. Заходи кримінально-правового впливу 

перетворюються в цьому прагненні на дієву юридичну «зброю», яка набуває 

істотного превентивного значення. Від того, наскільки захищеною є банківська 

система, залежать не лише банківські інтереси цих установ та їхніх клієнтів, а й 

загалом банківська стабільність держави [117, c. 384].  

Звернусь до юридичного аналізу відповідних федеральних заборон. § 1344 КК 

США (офіційна назва статті – «Bank Fraud» або «Банківське шахрайство») 

встановлює кримінальну відповідальність за обман банківських установ, а також за 

завідомо незаконне одержання банківських інструментів від таких установ. 

Порушення приписів цього параграфу карається позбавленням волі на строк до 

30 років та (або) штрафом у розмірі до 1 млн дол. 

Законодавча історія цієї норми розкриває її юридичну природу, а також деякі 

нюанси практичного застосування. Власне першочерговою причиною існування 

заборони став захист інтересів держави як гаранта стабільності американської 

банківської системи. Головним стимулом для ухвалення § 1344 КК США стало 

рішення ВС США у справі «Williams v. United States» (1982 р.). У цій справі 

найвища судова інстанція вирішила, що надання завідомо неправдивої інформації 

банкам не обов’язково свідчить про умисел на шахрайство з банківськими чеками. 

Суд зазначив про те, що пред’явлення персонального чеку банку для виплати не є 

автоматичним підтвердженням достатніх коштів на рахунку для покриття суми по 

чеку [427].  

У відповідь на таке обмежувальне тлумачення кримінального закону Конгрес 

США у 1984 році ухвалив § 1344 КК, який повинен був стати ефективним 

нормативним механізмом протидії банківським махінаціям з платіжними чеками.  

Варто звернути увагу на визначення ключових ознак розглядуваної заборони, 

а також на вивчення проблемних питань її застосування в американській 

правозастосовній практиці.  
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Практичне звернення до § 1344 КК США вимагає встановлення чотирьох 

обов’язкових елементів розглядуваного злочину: особа 1) свідомо; 2) реалізувала 

чи спробувала реалізувати; 3) схему чи махінацію; 4) з метою: а) обману фінансової 

установи або б) незаконного одержання грошей чи майна, які є власністю 

фінансової установи. Виходячи з усталеного в судовій практиці процесуального 

стандарту встановлення вини, державне обвинувачення повинно довести 

присяжним наявність кожного з наведених елементів злочину поза будь-яким 

розумним сумнівом [272]. З огляду на очевидну теоретичну і практичну значущість 

у наступних рядках доцільно буде розглянути ознаки цього протиправного діяння 

більш детально та з доречним зверненням до матеріалів практики.  

Ключовою ознакою досліджуваного злочину є усвідомлення протиправної 

поведінки. Слідство та згодом присяжні повинні встановити намір особи обманути 

банківську установу. Перебування особи на місці вчинення злочину чи 

встановлення зв’язків з іншими учасниками злочинної змови не обов’язково 

свідчить про наявність умислу. Водночас сукупність усіх зібраних по справі 

доказів, включаючи попередню злочинну діяльність особи, професійні обов’язки, 

відкриття нових банківських рахунків із значними сумами коштів на них, може, 

хоча і непрямим шляхом, указувати на цілеспрямованість дій винного під час 

вчинення банківського злочину. При цьому зміст умислу в аналізованій забороні не 

розкривається: це може бути, наприклад, свідоме ухилення від отримання важливої 

інформації чи не передбачення конкретних злочинних наслідків своїх дій. 

Елемент обізнаності в контексті § 1344 КК США не вимагає встановлення 

факту подання банківській установі завідомо неправдивих відомостей. Навпаки, 

головним є встановлення факту, чи була особа обізнана про свій фінансовий стан. 

До того ж, якщо обвинувачення доведе, що у підсудного був умисел саме на обман, 

то необхідність установлення факту незаконного матеріального збагачення або 

заподіяння прямих збитків банківській установі зникає. Також немає значення, чи 

знала особа про застрахованість банку від цього виду збитків. Нарешті, факт 

приховування своїх дій від колег чи інших банківських співробітників також не є 

обов’язковим для встановлення елемента вини.  
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Ще однією ознакою розглядуваного злочину є реалізація чи спроба реалізації 

злочинної схеми з метою обману банківської установи. Якщо звернутись до 

усталеного у вітчизняному кримінальному праві поняття «склад злочину», то 

можна побачити, що цей елемент указує на ключову ознаку об’єктивної сторони 

злочину – злочинне діяння. При цьому діяння визнається кримінально караним 

незалежно від факту настання суспільно небезпечних наслідків – ідеться, знову 

звертаючись до української кримінально-правової термінології, про злочин з 

усіченим складом. Якщо в обвинувальному висновку одночасно зазначено, що 

злочин завершено, а також вчинено спробу його завершити, від присяжних 

вимагатиметься чітко встановити стадію вчинення діяння [117, c. 380].  

§ 1344 КК США не розкриває зміст терміна «реалізація» шахрайської схеми. 

Відповідно, це питання вирішується шляхом судового тлумачення, яке, на жаль, не 

може похвалитись послідовністю та вичерпністю. Історія практичного 

застосування розглядуваної заборони демонструє, що погляди судів на зміст 

поняття «реалізація» у контексті банківського шахрайства регулярно змінювались. 

Так, наприклад, у перших кримінальних справах про використання фіктивних 

банківських чеків кожен випадок використання такого чеку визнавався 

самостійною реалізацією шахрайської банківської схеми (тобто окремим епізодом 

протиправної поведінки).  

Пізніше, у справі «United States v. Lemons» (1991 р.) апеляційний суд п’ятого 

округу відхилив обвинувачення в кредитному шахрайстві, яке ґрунтувалось на 

декількох тотожних епізодах протиправної поведінки у вигляді подання хибних 

документів. Суд установив, що ці епізоди фактично були частиною реалізації 

єдиної злочинної схеми. Відповідно, обвинувальний висновок, на думку суду, 

штучно «розділив» єдиний злочин, який складався із сукупності тотожних дій, на 

декілька окремих епізодів з самостійними покараннями за кожен із них. Таке 

тлумачення було запропоноване після того, як суд проаналізував практику 

розгляду справ про поштове шахрайство (§ 1341 КК США) та шахрайство з 

засобами телекомунікаційного зв’язку (§ 1343 КК США), а також дослідив 

тлумачення терміна в юридичному словнику: «реалізувати» означає «завершити». 
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Отже, узагальнив суд, розглядуваний злочин охоплював лише одну схему. Кожен із 

інкримінованих особі епізодів реалізації схеми, хоча і був втілений у декількох 

окремих стадіях та актах, водночас був лише частиною цієї схеми [416]. Рішення по 

справі Лемонс, як не дивно, не призвело до уніфікації судового тлумачення у 

справах про багатоепізодні шахрайські схеми. Так, наприклад, незаконне 

одержання кредиту визнавалось окремим закінченим злочином, так само як і 

пред’явлення кожного окремого чеку, не підкріпленого коштами на рахунку.  

До речі, юридичний аналіз матеріалів американської правозастосовної 

практики переконує в тому, що на практиці кримінально-правова оцінка 

банківських злочинів часто супроводжується застосуванням заборони про поштове 

шахрайство, передбаченої § 1341 КК США. Зокрема американська науковиця 

К. Страдер акцентує увагу на тому, що в деяких випадках звинувачення у 

банківському шахрайстві поєднується зі звинуваченням у поштовому шахрайстві 

чи шахрайстві з використанням засобів зв’язку. У такому разі потенційно може 

бути застосоване більш суворе покарання через сукупність учинених злочинів, а 

також удвічі збільшений строк давності притягнення до кримінальної 

відповідальності – з п’яти до десяти років [388, с. 103].  

Наприклад, у кримінальній справі «United States v. Bouyea» (1998 р.) особи 

були звинувачені в шахрайстві з використанням засобів зв’язку та у банківському 

шахрайстві. Апеляційний суд підтвердив доведеність вини в обмані корпорації, що 

заподіяло значну матеріальну шкоду. Головне питання зводилось до того, чи можна 

одночасно інкримінувати особі норму про банківське шахрайство з огляду на те, 

що контролюючим акціонером потерпілої корпорації є фінансова установа. Іншими 

словами, чи була наявність такого акціонерного зв’язку достатньою підставою для 

встановлення елемента схеми, спрямованої проти фінансової установи, як того 

вимагає § 1344 КК США. Тим більш актуальним порушене перед апеляційним 

судом питання було з огляду на те, що обвинувачення було висунуте на шостий рік 

після завершення шахрайської схеми: таким чином, успішне інкримінування 

банківського шахрайства було принципово важливим для кримінального 

провадження. Суд установив, що хоча потерпіла юридична особа і не була 
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фінансовою установою, шахрайська схема мала безпосередній негативний вплив на 

материнську компанію – фінансову установу, посилання на яку зроблене в тексті 

статуту про банківське шахрайство [410].  

Знову, у межах згаданої кримінальної справи, спостерігаємо готовність 

американських судів удаватись до поширювальної інтерпретації кримінально-

правових заборон для забезпечення режиму ефективного реагування держави на 

різноманітні, часом креативні, ретельно розроблені та латентні, форми 

протиправної поведінки в економічній сфері. 

У справах про кредитні шахрайства, коли особа незаконно одержує чітко 

визначену суму кредиту як сукупно, так і частинами, кримінальне переслідування 

охоплює, так би мовити, єдиний епізод – реалізацію шахрайської схеми. Водночас, 

якщо винний використовував кредитну лінію чи звертався за декількома окремими 

кредитами, кожен факт обману на суму конкретного кредиту буде розцінюватись 

як самостійний злочин, оскільки в кожному випадку для банківської установи 

створювався новий ризик неповернення коштів. Ці ознаки охоплюють також 

випадки використання непідкріплених коштами банківських чеків, оскільки кожен 

новий чек збільшує розмір заподіяних банку збитків. Відповідно, аргументують 

американські суди, кожен епізод злочинної поведінки, описаний в обвинувальному 

висновку, повинен поєднуватись з реалізацією окремої злочинної схеми.  

Принагідно звернусь до змісту ст. 222 КК, яка є змістово схожою до, а отже, 

принципово порівнюваною з досліджуваною американською забороною. За 

змістом диспозиції цієї статті у разі використання кредитної лінії, яка передбачає 

надання позики у грошовій безготівковій формі частинами протягом певного 

проміжку часу, завідомо неправдива інформація може бути надана банку 

позичальником уже безпосередньо в процесі кредитування, після укладання 

кредитного договору. При цьому сума кожного кредиту в межах кредитної лінії 

оформлюється окремим строковим зобов’язанням, в якому вказується конкретний 

строк погашення позички. Якщо обман банку відбувається перед оформленням 

чергового строкового зобов’язання і видачею кредиту – частини загальної грошової 
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суми, зазначеної у кредитній угоді, то дії винного повинні кваліфікуватись за 

ст. 222 КК [167, c. 748]. 

При цьому злочин, передбачений ч. 1 ст. 222 КК, вважається закінченим з 

моменту надання конкретному адресату відповідної інформації незалежно від того, 

чи вдалося винному отримати певний фінансовий ресурс або ухилитись від сплати 

податків, чи було заподіяно майнову шкоду. Аналогічний підхід регламентовано 

американським законодавцем, про що свідчить зміст § 1344 КК США. 

Сучасна правозастосовна практика США виробила низку факторів, які 

повинні враховуватись під час вирішення питання про реалізацію схеми 

банківського шахрайства: 1) кінцева мета реалізації схеми; 2) фактичний та 

юридичний зміст схеми; 3) очікувані винним результати від реалізації схеми; 

4) кількість учасників схеми. Оскільки практиці відомі випадки, коли єдина 

злочинна схема може реалізовуватись різними способами (діями), суди вирішують, 

мала місце єдина шахрайська схема, реалізована у формі взаємопов’язаних дій, чи, 

навпаки, кожна окрема дія утворювала реалізацію окремої схеми.  

Кримінально-правова норма про банківське шахрайство не вимагає, щоб 

реалізація схеми була успішною. Навіть більше, факт повернення одержаних 

унаслідок банківської махінації коштів не впливає на кримінально-правову оцінку 

вчиненого [276, c. 387–388]. 

Схема (махінація) є умовним ядром аналізованого діяння, його зовнішнім 

проявом і змістовим наповненням. Американські суди узагальнюють цю ознаку 

§ 1344 КК США, указуючи на будь-який план, модель поведінки чи групу дій, 

учинених з метою обману інших осіб для одержання будь-якої вигоди 

матеріального характеру. Причина такого поширювального аналізу полягає в тому, 

що суди, ураховуючи фактичні обставини кожної конкретної справи, 

відмовляються точно інтерпретувати поняття шахрайства. Адже обмежувальне 

тлумачення призведе до розроблення зловмисниками нових схем обману, які не 

підпадатимуть під зміст універсальної дефініції. Таким чином, забезпечуючи 

законні права та інтереси банківських установ, федеральні суди в кожній 

кримінальній справі орієнтуються на зміст протиправної поведінки та супутні 
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фактичні обставини окремо. Недостатньо чіткі положення кримінального закону в 

цій частині аналізуються в контексті кожного конкретного зловживання.  

Потерпілим від шахрайської схеми може визнаватись лише банківська 

установа, хоча на практиці шкода може одночасно заподіюватись також іншим 

юридичним особам і громадянам. Відповідно до § 20 КК США банківськими 

установами визнаються: банки, акредитовані Федеральною комісією гарантування 

вкладів; кредитні спілки; установи фермерського кредитування; інвестиційні 

компанії, які діють на підставі Акта про інвестування в малий бізнес; установи 

федеральної резервної системи США; філії та представництва іноземних банків. 

Оскільки для визнання розглядуваного злочину закінченим фактична 

реалізація шахрайської схеми не є обов’язковою, її головною рисою є об’єктивна 

здатність заподіяти матеріальну шкоду банківській установі [111, c. 116–118]. 

Водночас окремі апеляційні суди США для встановлення елементу шахрайської 

махінації вимагають від обвинувачення продемонструвати реальний ризик 

заподіяння матеріальної шкоди банку. У вже згаданій справі «United States v. 

Lemons» (1991 р.) апеляційний суд п’ятого округу постановив, що хоча для 

визнання особи винною у банківському шахрайстві факт заподіяння матеріальної 

шкоди банку не є обов’язковим, водночас повинен існувати ризик (можливість) 

настання таких збитків [416]. Інші суди, навпаки, пропонують обмежувальне 

тлумачення розглядуваного елементу та не надають обов’язкове юридичне 

значення ознаці можливості настання збитків для банку.  

Коментуючи особливості впливу групових корисливих посягань на систему 

банківського кредитування, В. Ларічев та О. Щипова зауважують, що особливістю 

таких злочинів, в яких організатором виступає керівник юридичної особи, є 

втягнення у вчинення злочину підлеглих по службі осіб і підготовка ними 

необхідних для оформлення кредиту документів. Прикладами таких дій дослідники 

називають підготовку довідки організатора злочину про доходи як директора 

юридичної особи, використання довірчих відносин з керівниками банків, видаючи 

себе при цьому за власника високорентабельного виробництва, підписання при 

отриманні кредиту договору поручительства від імені директора юридичної особи, 
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угоди про порядок звернення стягнення на майно юридичної особи та порядок його 

реалізації в разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань за кредитним 

договором, хоча фактично фінансово-господарську діяльність така юридична особа 

не здійснює і не може виконувати обов’язки поручителя [147, c. 85].  

Узагальнювальний аналіз § 1344 КК США дає уявлення про існування у 

федеральному кримінальному законодавстві досить вдалої, своєчасної, а головне – 

активно застосовуваної на практиці норми, покликаної агресивно реагувати на 

різноманітні прояви банківського шахрайства. Водночас і теоретики, і практики в 

унісон застерігають про надмірну розмитість і неточність законодавчого опису 

протиправної поведінки, яка карається цим параграфом [117, c. 383]. Справді, 

вивчення матеріалів судової практики, а також ознайомлення з труднощами 

встановлення об’єктивної сторони банківського шахрайства, що є наслідком 

невизначеності поняття «реалізація» в контексті використання протиправної схеми, 

дозволили американським юристам висловити пропозицію виключити вказівку на 

реалізацію схеми з тексту § 1344 КК США. В обґрунтування своєї позиції вони 

вказують на низку причин: 1) елемент реалізації жодним чином не впливає на обсяг 

кримінальної відповідальності; 2) законодавчо встановлені санкції за цей злочин у 

виді позбавлення волі на строк до 30 років та (або) штрафу до 1 млн дол. все одно 

не можуть бути збільшені судами; 3) підтримання обвинувачення за декількома 

тотожними епізодами банківського шахрайства призводить до виснаження 

кадрових і матеріальних ресурсів правозастосувача, безпідставно ускладнює 

порядок розгляду кримінальної справи.  

У порівняльно-правовому контексті варто зазначити, що у вітчизняному 

кримінальному законодавстві також є заборона, присвячена кримінальній 

відповідальності за корисливий обман фінансових установ або, користуючись 

мовою американського законодавця, за банківське шахрайство. Ідеться про вже 

згадане вище шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК) та опосередковано 

про загальнокримінальне шахрайство (ст. 190 КК). Якщо проаналізувати приклади 

з американської правозастосовної практики через «призму» українського 
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кримінального закону і практики його застосування, то можна провести чимало 

доречних та актуальних для нашої доктрини і практики паралелей. 

Зауважу, що в окремих випадках обману в межах § 1344 КК США, коли 

шахрайська схема спрямована не безпосередньо проти банку, а проти одного з його 

клієнтів і банк вимушено виступає «технічним» посередником шахрайської 

трансакції на користь винної особи, в українському кримінально-правовому вимірі 

йдеться лише про шахрайство як традиційний злочин проти власності. Схожий 

підхід до юридичної оцінки вчиненого спостерігаємо також у разі реалізації 

злочинної схеми, пов’язаної зі зняттям коштів з банкомату, використовуючи чужу 

банківську картку та чужий PIN-код до неї: у США такі дії розцінюватимуться як 

банківське шахрайство (вважається, що шкода тут заподіюється передусім банку – 

власнику банкомату та обслуговуючого оператора рахунку клієнта, до якого 

«прив’язана» пластикова картка), а в Україні як просте шахрайство з метою 

заволодіння чужими коштами. 

У контексті доречного для компаративістських цілей аналізу об’єктивної 

сторони злочину, передбаченого ст. 222 КК, звертає на себе увагу така форма 

реалізації фінансовим шахраєм протиправної поведінки, як надання завідомо 

неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів.  

При цьому потрібно враховувати, що надання завідомо неправдивої 

інформації полягає в обмані кредиторів, який набуває письмової форми та 

супроводжується використанням підроблених документів. У зв’язку з цим 

О. Дудоров зауважує: «… неможливо вчинити шахрайство з фінансовими 

ресурсами шляхом усного обману, особистих запевнень, іншим способом, не 

пов’язаним із наданням належному адресату певних документів, у т.ч. в 

електронному вигляді» [141, c. 636]. 

Завідомо неправдивими документами і відомостями є невірні дані, про які 

позичальник достовірно знає, що вони спотворюють або приховують істину. 

Очевидна неправдивість цих відомостей і документів полягає в тому, що в них 

свідомо не внесені достовірні або ж містяться неповні дані, які спотворюють зміст 

та суть поданої інформації, унаслідок чого робляться невірні оцінки (висновки). 
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При цьому термін «завідомість» характеризує суб’єктивну сторону злочину: 

суб’єкт повинен до початку подання неправдивих документів і відомостей 

достовірно знати про їхню фіктивність. 

Водночас, як справедливо зазначено в юридичній літературі, на відміну від 

шахрайства, за якого обман можливий лише щодо фактів, у разі шахрайського 

отримання кредиту неправильними можуть бути і зроблені оцінки, які не є фактами 

в суворому сенсі цього слова. Так, будь-який бухгалтерський баланс неминуче 

включає елемент суб’єктивної оцінки його змісту, а тому «правильність» 

документів і відомостей буде оціночною категорією. При цьому сформульовану 

особою оцінку (позицію) можна визнати неправдивою, якщо вона усвідомлено 

зроблена на підставі завідомо невірної інформації. До того ж у цьому випадку 

потрібно розрізняти «завідомо неправдиві» і «неправильні» документи та 

відомості. Так, не можуть визнаватись завідомо неправдивими ті відомості та 

документи, про які особа, яка їх повідомила (надала), не знає напевне, відповідають 

вони дійсності чи ні [213, c. 65]. 

Наступний гіпотетичний приклад віддзеркалює всю складність практичного 

встановлення ознак шахрайства з фінансовими ресурсами, особливо його 

суб’єктивної сторони. Якщо особа отримує кредит на придбання автомобіля в 

розмірі 1 млн грн, потім частково погашає його в розмірі 200 тис. грн, після чого 

пише заяву про неможливість повного погашення кредиту, така поведінка ще не є 

індикатором відсутності умислу на вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами. 

Очевидно, що в тих випадках, коли особа мала умисел на неповернення кредиту 

уже на момент укладання кредитного договору, має місце шахрайство. Якщо ж 

такий умисел був відсутній, то наявний склад незаконного отримання кредиту з 

застосуванням заходів цивільно-правової відповідальності. Якщо ж умисел на 

неповернення кредиту виник під час виконання кредитних зобов’язань, то ознаки 

шахрайства також відсутні, адже кредитор не отримує належного: дії винного 

підлягають кваліфікації за нормою про заподіяння майнової шкоди шляхом обману 

або зловживання довірою (ст. 192 КК). 
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Відповідно, якщо судом буде встановлено, що особа після отримання кредиту 

розпорядилась коштами на власний розсуд, а не на цілі, визначені кредитним 

договором, то матиме місце закінчений склад шахрайства з фінансовими 

ресурсами. Дії позичальника у наведеному прикладі лише зовнішньо виглядають як 

цивільно-правові відносини. Насправді вони створюють ілюзію таких відносин і 

формують умови для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Ці дії, а 

саме – часткове повернення кредиту та навіть часткова сплата відсотків по ньому, 

були вчинені лише для того, щоб у потерпілих не виникла занепокоєність щодо 

повернення кредиту, а момент виявлення ознак злочину просто змістився на 

певний час у майбутньому. Варто підкреслити: складність правової оцінки 

суб’єктивної сторони злочину в цій ситуації створюють оманливі дії позичальника, 

оскільки шляхом погашення кредиту протягом певного часу він приховує свої 

справжні наміри та формує в свідомості потерпілого зовнішні ознаки порядності як 

суб’єкта цивільно-правових відносин [148, c. 45–46]. 

Якщо абстрагуватись від конкретного змісту елементів § 1344 КК США та 

ст. 222 вітчизняного КК і подивитись на обидві заборони з точки зору їх досить 

інтенсивного застосування, можна виявити дві суттєві відмінності.  

По-перше, за сферою кримінально-правового регулювання вітчизняна норма є 

ширшою за умовний американський аналог, оскільки покликана охороняти законні 

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

державної влади, органів влади АРК чи органів місцевого самоврядування або 

взагалі будь-яких інших кредиторів. При цьому обман зазначених категорій 

потерпілих реалізується з метою одержання не лише кредитів, а й субсидій, 

субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків – спектр грошових 

інструментів є ширшим. У США, навпаки, кримінально-правова заборона на 

банківське шахрайство стосується лише грошей чи майна, що належать як 

безпосередньо банку, так і третій особі, якщо під час передачі такого майна 

(грошей) на користь шахрая використовувались (принаймні частково) ресурси 

банківської системи.  
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По-друге, якщо § 1344 КК США традиційно набуває поширювального 

тлумачення в рішеннях федеральних судів (про що вже йшлося у попередніх 

рядках), то вітчизняна норма в доктрині та правозастосовній практиці зазвичай 

інтерпретується буквально, рідше обмежувально. Так, відповідальність за ст. 222 КК 

виключається у випадку, якщо обман мав пасивний характер і полягав у 

приховуванні інформації, яку особа була зобов’язана повідомити на підставі закону 

чи договору – такий висновок зроблено з урахуванням указівки у диспозиції 

заборони на надання недостовірної інформації, тобто йдеться лише про зовнішньо 

активну, цілеспрямовану поведінку винної особи. На користь тези про звужувальне 

тлумачення і застосування норми про шахрайство з фінансовими ресурсами 

свідчить і лексичний зворот-застереження «у разі відсутності ознак злочину проти 

власності», що спонукає доктрину пропонувати критерії відмежування складу 

цього економічного посягання від складу простого шахрайства (ст. 190 КК). 

Критичне ознайомлення з релевантним американським досвідом спонукає 

зробити висновок про те, що кожна держава прагне максимально ретельно 

захистити свою банківську систему від небезпечних посягань, особливо системних. 

Установлено, що від того, наскільки захищеною є банківська система, залежать не 

лише банківські інтереси цих установ та їхніх клієнтів, а й загалом фінансова 

стабільність держави.  

Визначено, що § 1344 КК США закріплює підстави кримінальної 

відповідальності за обман банківських установ, а також за завідомо незаконне 

отримання банківських інструментів від таких установ. З’ясовано також, що 

нормативна конструкція § 1344 КК США включає чотири обов’язкові елементи 

злочину, установлення яких у комплексі дозволяє адресувати реалізацію чи спробу 

реалізації злочинної схеми, спрямованої на обман фінансової установи або на 

незаконне одержання грошей чи майна, які є власністю фінансової установи.  

У режимі критичного наукового порівняння розкрито специфіку такої форми 

об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 222 КК, як надання завідомо 

неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів. Визначено дві спільні 

ознаки порівнюваних заборон: надання завідомо неправдивої інформації полягає в 
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обмані кредиторів, який набуває письмової форми та супроводжується 

використанням підроблених документів; злочини, передбачені ч. 1 ст. 222 КК і 

§ 1344 КК США, вважаються закінченими з моменту надання конкретному 

адресату відповідної інформації незалежно від того, чи вдалося винному отримати 

певний фінансовий ресурс і чи було заподіяно майнову шкоду.  

 

3.4.2. Зловживання власників, акціонерів та працівників банківських 

установ як прояви кримінально протиправної поведінки у фінансовій сфері 

Під час аналізу питань про кримінальну відповідальність за шахрайство у 

банківському секторі варто звернути увагу також на інший бік цієї «медалі» – на 

юридичну оцінку суспільно небезпечних зловживань фінансових установ та їхніх 

представників, поєднаних здебільшого з корисливою мотивацією [331].  

Спочатку про вітчизняний закон і практику. Ст. 218-1, запроваджена у 

вітчизняний КК у 2015 році на фоні масового банкрутства вітчизняних банків у 

2014 році – І кварталі 2015 року, описує ознаки доведення банку до 

неплатоспроможності, тобто умисного, з корисливих мотивів, іншої особистої 

заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення пов’язаною з банком особою 

будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, 

якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредитору. 

Хоча за змістом криміноутворювальних ознак та місцем розташування у 

структурі розділу VII Особливої частини КК цю заборону варто вважати 

спеціальним видом доведення до банкрутства, а не окремим банківським злочином, 

тим не менш очевидно, що доведення банку до неплатоспроможності посягає не 

лише на законні інтереси та права кредиторів банку, а й на інтереси всіх клієнтів, 

вкладників банку, та зрештою держави. У більшому масштабі такі протиправні дії, 

особливо в їхньому системному прояві (декілька банків одночасно стають 

неплатоспроможними, здійснюють негативний вплив на всю фінансову систему 

країни, заподіюють не лише прямі матеріальні збитки чи збитки у формі упущеної 

вигоди, а й призводять до не менш шкідливих репутаційних втрат в очах 

українських вкладників, а також місцевих та іноземних інвесторів (у т. ч. 
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інституційних) та позичальників – юридичних осіб. Висновок: 

неплатоспроможність банку – це «удар» по фінансовій системі країни, тоді як 

умисне доведення до такої неплатоспроможності пов’язаним із банком-

інсайдером – це «подвійний удар». 

Комплексне кримінально-правове дослідження проблем доведення банку до 

неплатоспроможності здійснив Є. Васілін. У кандидатській дисертації автор 

проаналізував низку питань, пов’язаних з підставами та приводами криміналізації 

діяння, описаного в ст. 218-1 КК, а також докладно дослідив усі ознаки складу 

злочину доведення банку до неплатоспроможності [19]. З урахуванням тенденцій 

розвитку банківського сектору української економіки на сучасному етапі імпонує 

зроблений дисертантом висновок про те, що оптимальною моделлю законодавчого 

забезпечення кримінально-правової протидії випадкам доведення банків до 

неплатоспроможності могло би стати встановлення відповідальності за це діяння в 

межах загальної норми про доведення до банкрутства (ст. 219 КК) з наступним 

виокремленням у межах останньої кваліфікуючої ознаки, яка віддзеркалювала би 

специфіку доведення до неплатоспроможності банків та інших «прирівняних» до 

них суб’єктів господарювання (містоутворювальних, особливо небезпечних 

суб’єктів підприємницької діяльності, страховиків тощо). При цьому, з 

урахуванням визначеної антисуспільної спрямованості та змісту досліджуваного 

посягання, Є. Васілін установив, що чинна норма про доведення банку до 

неплатоспроможності (ст. 218-1 КК) є підпорядковано-спеціальною відносно 

загальної норми про доведення до банкрутства (ст. 219 КК). 

Дослідник також з’ясував найбільш поширені на практиці різновиди дій, які 

можуть указувати на доведення банків до неплатоспроможності. Серед них: 

здійснення заздалегідь збиткових операцій щодо кредитування підконтрольних 

суб’єктів господарської діяльності, які не мали на меті повернення наданих 

запозичень; укладання завідомо невигідного для банку договору про відступлення 

прав вимоги або співробітництво; завідомо збиткова інвестиційна діяльність у цінні 

папери; розміщення коштів на кореспондентських рахунках у банках іноземних 

держав з подальшим списанням цих коштів у рахунок погашення зобов’язань 
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третіх осіб; фіктивне оприбуткування коштів банку. Водночас автор обстоює 

позицію про безпідставність включення ризикових операцій до дій, вчинення яких 

може призвести до неплатоспроможності банку, і про недоцільність закріплення у 

диспозиції відповідної кримінально-правової заборони навіть приблизного 

переліку таких дій [19, с. 216]. 

Симптоматично, що сьогодні практика реалізації кримінальної 

відповідальності за ст. 218-1 КК практично відсутня. Те ж саме можна сказати про 

ст. 220-1 «Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку 

формування звітності» і ст. 220-2 «Фальсифікація фінансових документів та 

звітності фінансових організацій, приховування неплатоспроможності фінансової 

установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи», 

які були включені в текст КК 16 липня 2015 р. Законом України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 

гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з 

ринку». Серед причин «мертвого» статусу відповідних заборон: казуїстичний опис 

ознак протиправної поведінки та загалом недосконале формулювання диспозицій 

трьох заборон, труднощі, пов’язані з розслідуванням та доведенням відповідних 

злочинів, недостатня фахова підготовка прокурорів та слідчих з цієї категорії справ 

тощо. У порівняльному контексті варто зазначити, що за результатами 

розслідування причин фінансової кризи в США, яка мала місце в 2008–2009 рр., 

жодного голову правління американського банку чи його заступника не було 

притягнуто до кримінальної відповідальності, незважаючи на колосальні наслідки 

матеріального характеру та індикатори протиправної (щонайменше спірної з точки 

зору чинного на той час законодавства) поведінки в корпоративному середовищі 

американських фінансових установ.  

Ст. 220-1 «Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або 

порядку формування звітності» вітчизняного КК визнає злочинними, зокрема, такі 

діяння: внесення керівником або іншою службовою особою банку у звітність, яка 

подається до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – ФГВФО), завідомо 

неправдивих відомостей (ч. 3); умисне пошкодження або знищення керівником або 
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іншою службовою особою банку бази даних про вкладників або вчинення дій, що 

унеможливлюють ідентифікацію вкладника за інформацією, наявною у базі даних 

про вкладників, або вчинення дій, наслідком яких є незаконне збільшення суми 

витрат ФГВФО, пов’язаних із виведенням банку з ринку, або унеможливлюють 

початок здійснення виплат коштів вкладникам неплатоспроможного банку 

відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 

(ч. 4). Відповідно, карані за ст. 220-1 КК зловживання керівників або інших 

службових осіб банків порушують правомірне функціонування системи 

гарантування вкладів фізичних осіб, включаючи порядок звітування банків перед 

ФГВФО.  

Очевидно, що способи вчинення цього злочину з альтернативними діями 

можуть бути різними. Так, до умисних дій, вчинення яких унеможливлює початок 

здійснення виплат коштів вкладникам неплатоспроможного банку, з погляду 

інкримінування ч. 4 ст. 220-1 КК може бути віднесене введення в оману вкладника, 

а саме: надання інформації працівником чи іншим уповноваженим представником 

банку-агента про неможливість отримати відшкодування коштів за вкладом у 

готівковій чи безготівковій формі (за вибором вкладника), за умови, що 

представник банку-агента має статус службової особи [167, c. 739]. 

Аналогічно, у Сполучених Штатах обманне втручання в діяльність 

Федеральної корпорації страхування депозитів (аналог вітчизняного Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб) визнається серйозним злочином. Відповідно 

до § 1007 КК США кримінальній відповідальності підлягає будь-яка особа, яка з 

метою впливу будь-яким чином на діяльність Федеральної корпорації страхування 

депозитів умисно використовує фальшиву чи підроблену заяву, документ або 

предмет. Покарання за цей федеральний злочин передбачає штраф на суму до 

1 млн дол. та (або) позбавлення волі на строк до 30 років. 

Своєю чергою, текстуально ускладнена ст. 220-2 КК визнає злочином 

фальсифікацію фінансових документів та звітності фінансової організації, 

приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для 

відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи. При цьому кримінальний 
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закон вимагає, щоб ці дії були вчинені з метою приховування ознак банкрутства чи 

стійкої фінансової неспроможності або підстав для обов’язкового відкликання 

(анулювання) у фінансової установи ліцензії чи визнання її неплатоспроможною.  

Дещо схожа за змістом заборона закріплена в § 1005 КК США, який має назву 

«Банківські записи, звіти та трансакції». У цьому федеральному приписі зазначено, 

поміж інших форм протиправної поведінки представників банків, про те, що особу, 

яка вносить неправдивий запис у будь-яку книгу, звіт або заяву банку, компанії, 

філії, агентства або організації з метою заподіяти шкоду чи обманути банк, 

компанію, філію, агентство або організацію, або будь-яку іншу компанію, 

політичну установу або корпорацію, або будь-яку фізичну особу, або обманути 

будь-якого службовця такого банку, компанії, філії, агентства або організації, або 

Контролера національної валюти, або Федеральну корпорацію страхування 

депозитів, або будь-якого агента чи експерта, призначеного для перевірки 

діяльності такого банку, компанії, філії, агентства або організації або Раду 

керуючих Федеральної резервної системи, буде оштрафовано на суму не більше 

1 млн дол. та (або) позбавлено волі на строк до 30 років. Тут, як бачимо, широкий 

підхід до опису меж протиправної поведінки поєднано з суворими санкціями. 

На цьому фоні вітчизняна «банківська» заборона має, навпаки, звужену сферу 

застосування: злочином визнається внесення змін у документи або реєстри 

бухгалтерського обліку або внесення у звітність фінансової установи завідомо 

неповних чи недостовірних відомостей про угоди, зобов’язання, майно установи, у 

т.ч. яке перебуває в довірчому управлінні, чи про фінансовий стан установи, чи 

підтвердження такої інформації, надання такої інформації НБУ, опублікування чи 

розкриття такої інформації в порядку, визначеному законодавством України, якщо 

ці дії вчинені з метою приховування ознак банкрутства чи стійкої фінансової 

неспроможності або підстав для обов’язкового відкликання (анулювання) у 

фінансової установи ліцензії, або визнання її неплатоспроможною. 

Загалом варта підтримки висловлена у вітчизняній літературі аргументована 

пропозиція скасувати кримінальну відповідальність за доведення банку до 

неплатоспроможності (ст. 218-1 КК). З урахуванням тенденцій розвитку 
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банківського сектору в Україні оптимальною моделлю законодавчого забезпечення 

кримінально-правової протидії доведенню банків до неплатоспроможності 

пропонується вважати встановлення відповідальності за це діяння в межах 

загальної норми про доведення до банкрутства (ст. 219 КК). 

Обґрунтовано також, що українська та американська заборони на порушення 

системи гарантування вкладів фізичних осіб орієнтують правозастосувача 

здебільшого на обманну, шахрайську поведінку винних осіб. Навіть указівка у 

ч. 4 ст. 220-1 КК на умисне пошкодження або знищення бази даних про вкладників 

свідчить про корисливо мотивоване прагнення банкіра приховати, перекрутити 

справжню інформацію, іншими словами – вчинити обман у спосіб втручання в 

спеціальну базу даних. При цьому порівняння текстів обох норм свідчить про 

більш загальний характер американської норми, яка охоплює будь-які обманні дії 

будь-якої особи. Натомість ст. 220-1 КК визнає злочином лише конкретні дії 

керівника або іншої службової особи банку в частині використання бази даних про 

вкладників та складання звітності, що подається до ФГВФО. 

 

3.5. Підстави відповідальності за порушення конкурентного 

законодавства 

3.5.1. Особливості кримінально-правової охорони конкурентних відносин 

у США та їхнє значення для розвитку кримінального права України у 

відповідній сфері  

На початку цього підрозділу дисертації стисло звернусь до чинників 

запровадження кримінальної відповідальності за монопольні (антиконкурентні) 

зловживання. Кожна цивілізована держава прагне, з одного боку, захистити 

економічні права своїх громадян, а з іншого – забезпечити належні умови ведення 

бізнесу. Своєю чергою, чесна ділова конкуренція є одним з ключових елементів 

ринкової економіки. Адже від правового забезпечення конкурентних правил 

залежить економічний розвиток держави, а отже й добробут суспільства.  

За версією міжнародного інституту управлінського розвитку в Швейцарії 

Україна за результатами 2018 року піднялася на 5 пунктів у рейтингу глобальної 
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конкурентоспроможності, посівши 54-е місце порівняно з 59-м у 2017 році (загалом 

у рейтингу представлено 63 країни). При цьому перше місце в конкурентному 

рейтингу посів Сінгапур, уперше за 10 років випередивши Сполучені Штати. 

Конкурентоспроможність оцінювалась авторами рейтингу за показниками 

ефективності економіки, уряду, бізнесу та інфраструктури [240, с. 3].  

Нескладно назвати головні причини невисокого результату в згаданому 

рейтингу: корупція, політична нестабільність, забюрократизованість, обмежений 

доступ до фінансових ресурсів, інфляція, податкове навантаження та багато інших 

чинників. Це визнають і автори рейтингу [378, c. 367]. 

Для порівняння: загальновизнано, що не лише американська економіка, а й 

взагалі американське суспільство та процеси, які відбуваються в ньому, побудовані 

на принципах вільної конкурентної боротьби, що, своєю чергою, сприяє прогресу в 

усіх сферах суспільного життя. А тому принцип «перемоги кращого» міцно 

укорінений в американському суспільстві: він de facto інтегрований у відносини 

вільної ринкової економіки. 

У спрощеному вигляді конкуренцію можна характеризувати наявністю на 

ринку великої кількості продавців, яким «протистоїть» необмежена кількість 

покупців – такий status quo призводить до того, що ніхто з учасників ринку не може 

впливати на ціну та обсяг реалізованої продукції. І це нормально, адже 

конкуренція – об’єктивний процес, за допомогою якого на ринку залишається краща 

продукція. Іншими словами, конкуренція як найважливіший інститут економіки 

виникає в умовах удосконалення простого товарного виробництва як своєрідне 

змагання, суперництво виробників товарів і послуг, що, в кінцевому підсумку, 

вигідно споживачам. Це ставить виробників у становище, коли можливість збуту 

продукції за прийнятною ціною багато в чому залежить від її якості, дизайну, 

рекламного іміджу, відповідності стандартам тощо, що, своєю чергою, забезпечує 

переваги перед іншими виробниками на цьому ринку [249, с. 292–293].  

Варто зауважити, що на відміну від США, де національна модель регулювання 

конкурентних відносин залишається однією з найбільш комплексних і водночас 

жорстких, європейська система антимонопольного законодавства є помітно більш 
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толерантною – вона передбачає контроль за монополістичними об’єднаннями з 

метою недопущення ними зловживань своїм панівним становищем на ринку, а 

також нагляд за реєстрацією певних видів угод про створення монополій або 

істотне обмеження конкуренції (цінова дискримінація, нав’язування невигідних 

умов договору, угоди про розподіл ринку). У разі встановлення нездоланного 

протиріччя між зазначеними угодами і публічними інтересами вони (угоди) 

визнаються недійсними антимонопольним або іншим державним органом, який 

реєструє такі угоди, або судом [263, c. 102]. 

Переходячи до висвітлення напрацювань американського законодавця та 

правозастосувача в порівнюваній сфері кримінально-правового регулювання, варто 

визнати, що Сполучені Штати є «батьківщиною» і наразі залишаються таким собі 

«локомотивом» як сучасного антимонопольного законодавства, так і його 

специфічних норм про пом’якшення відповідальності осіб, які першими 

добровільно повідомили про відповідний злочин. Американський досвід у цих 

питаннях здебільшого сприймається як успішний, він пропагується і 

впроваджується, у т.ч. за межами США, за активної участі американських 

чиновників, які пояснюють свою активність за кордоном необхідністю боротьби з 

міжнародними та зарубіжними картелями [128, c. 94].  

Для прикладу наведу окремі статистичні дані в частині кримінального 

переслідування за порушення федерального антимонопольного законодавства у 

2015 році. За цей період було висунуто обвинувачення 66 фізичним особам та 

22 корпораціям (для порівняння, у 2014 році показники склали 44 і 18 осіб 

відповідно). Сукупний розмір сплачених у 2015 році кримінальних штрафів 

перевищив 3,6 млрд дол., що наразі є найвищим річним показником за всю 

історію застосування положень Акта Шермана (у 2014 році – 1,3 млрд дол.). При 

цьому середній розмір покарання у виді позбавлення волі становив 2 роки, 

тобто п’яту частину від максимально дозволеного законом розміру цього 

покарання [288]. В Україні аналогічні показники наразі є більш ніж скромними 

[200, с. 200].  
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Варто зазначити: на відміну від України, Сполучені Штати Америки активно 

користуються потужним арсеналом норм про кримінальну відповідальність за 

нечесну конкуренцію. Так, сучасне антимонопольне законодавство цієї країни 

складається з комплексу Актів Конгресу, а також низки підзаконних актів, які 

захищають легальний бізнес від проявів антиконкурентної ділової практики. Акт 

Шермана (є основним нормативним актом), Акт Вілсона про тарифи, а також Акт 

Клейтона містять вихідні положення щодо регулювання конкурентних відносин у 

США. Також з метою забезпечення гармонійного і динамічного розвитку відносин 

вільного ринку в США, як, до речі, в Україні та багатьох інших державах світу, 

створені відповідні регуляторні органи (агентства). Термін «антитрестівське 

законодавство» (англ. – «Antitrust Law») був запроваджений у США ще наприкінці 

ХІХ ст. для позначення комплексу нормативних механізмів протидії зловживанням 

з боку ділових трестів (картелів) – об’єднань корпорацій [101, c. 81]. 

Друга половина ХІХ століття ознаменувалась у Сполучених Штатах стрімким 

зростанням бізнес-конгломерацій (трестів). Суспільство неоднозначно сприйняло 

такі зміни – чимало американців небезпідставно вважали, що ці нові форми 

ведення великого бізнесу негативно позначались на принципі вільної конкуренції 

та призводили до узгодженого фіксування цін [96, с. 433].  

У 1890 році федеральний законодавець відреагував на дедалі зростаючу 

небезпеку трестів шляхом ухвалення Антитрестівського Акту Шермана (англ. – 

Sherman Antitrust Act, далі – Акт Шермана). Ідея законодавчого акта була в 

принципі зрозумілою: мати можливість правового реагування (передусім шляхом 

проведення розслідувань та відкриття судових проваджень) на будь-які комбінації 

у формі трестів чи корпоративних угод з метою обмеження вільної торгівлі. 

Водночас чимало конгресменів тоді вважали, що хоча Акт і заслуговує на схвальну 

оцінку з боку суспільства, водночас на практиці буде надзвичайно важко 

застосовувати його положення.  

Економічна мета цього федерального закону, положення якого описані в дещо 

казуїстичному форматі, полягає в тому, щоб створити належні умови для вільного 

підприємництва і конкуренції, а також підвищити добробут споживачів, запобігти 
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несправедливому перерозподілу благ від споживачів до виробників, і врешті-решт 

підтримати (принаймні в цій частині) життєздатність демократичних інститутів.  

Кримінальна відповідальність на підставі «основного» § 1 Акта Шермана 

настає за умови наявності трьох основних елементів: 1) існувала певна ділова 

комбінація чи змова; 2) ця комбінація чи змова мала своїм наслідком нераціональне 

(необґрунтоване) обмеження торгівлі чи комерції; 3) торгівля чи комерція, які були 

обмежені, за своєю природою мали економічний вплив на відносини між 

декількома штатами чи країнами.  

Ключовим елементом розглядуваного злочину виступає змова чи угода 

зафіксувати ціни на товари (послуги) або уніфікувати тендерні заявки. Насправді 

змова повинна утворювати певний різновид угоди між двома чи більше 

конкурентами (потенційними конкурентами) з метою необґрунтованого обмеження 

комерції чи з наслідком у виді такого обмеження. Власне «ядром» аналізованого 

злочину виступає протиправна угода, а конкретні подальші дії на виконання умов 

домовленості між конкурентами уже не є юридично значущими елементами цього 

діяння, що відкидає необхідність установлювати їх у конкретній справі. 

Традиційно фіксування цін та змова щодо однакових тендерних пропозицій 

належать до кола антимонопольних порушень, які вважаються per se 

необґрунтованим обмеження торгівлі. Суди неодноразово звертали увагу на те, що 

такі практики, що призводять до зростання цін, а отже і витрат споживачів, не 

мають легітимного обґрунтування, у них відсутня pro-конкурентна складова, а 

отже вони повинні визнаватися незаконними без жодного подальшого аналізу на 

предмет раціональності, економічної обґрунтованості чи будь-яких інших факторів. 

Своєю чергою, для більшості інших проявів порушення антимонопольного 

законодавства суди розробили та успішно застосовують аналітичний алгоритм, 

який має неофіційну назву «правило доцільності». Відповідно до нього, суди 

повинні здійснити інтенсивне дослідження наявних доказів з метою пошуку 

відповіді на два ключові питання: 1) чи матиме певна ділова операція (бізнес-

проєкт) суттєвий антиконкурентний ефект на відповідний ринок товарів та послуг 

та 2) чи існують певні проконкурентні аргументи на користь обмеження торгівлі. 
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Відповідно до правила доцільності, якщо проконкурентні ознаки ділової поведінки 

переважають над негативними антиконкуретними наслідками, така поведінка не 

повинна визнаватись незаконною [393, с. 7]. 

Звертає на себе увагу відсутність чіткості та конструктивної лаконічності у 

тексті Акта Шермана, що, своєю чергою, призвело до багаторічних дискусій та 

суперечок серед американських судів про його офіційний зміст, зокрема про точне 

значення вживаних у ньому основних термінів на кшталт «трест», «комбінації» та 

«обмеження торгівлі». 

Недарма американський дослідник Р. Бредлі пише про наявність на сторінках 

юридичних видань, датованих кінцем XIX ст., численних і не завжди вдалих спроб 

авторів дослідити законодавчу історію Акта Шермана, щоб краще зрозуміти його 

зміст та цілі. Адже приписи Акта, констатує вчений, є за своїм змістом 

надзвичайно широкими і водночас неоднозначними [281, c. 738]. 

Наразі більшість фахівців у галузі антимонопольного законодавства сходяться 

на тому, що Акт Шермана de facto створив переконливий нормативний прецедент 

для багатьох інших держав, які, спираючись на його концепцію, протягом XX ст. 

активно створювали власні моделі законодавчого забезпечення основ вільної 

конкуренції. Не оминули ці процеси і нашу державу, про що свідчить зміст 

ухваленого 11 січня 2001 р. Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

У преамбулі до цього документа зазначено, що він визначає правові засади 

підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в 

господарській діяльності і спрямований на забезпечення ефективного 

функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин. 

Серед основних форм порушення відносин вільної конкуренції Закон називає 

антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання та зловживання 

монопольним становищем на ринку. Узгодженими діями визнаються: 1) укладання 

суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, ухвалення об’єднаннями 

рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка 

(діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання; також створення суб’єкта 

господарювання, об’єднання, метою чи наслідком створення якого є координація 
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конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений 

суб’єкт господарювання, об’єднання, або між ними та новоствореним суб’єктом 

господарювання, або вступ до такого об’єднання (ч. 1 ст. 5 Закону). 

Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть 

призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції (ч. 1 ст. 6 Закону). 

Водночас зловживанням монопольним становищем на ринку є дії чи бездіяльність 

суб’єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку, що 

призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження 

конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи 

споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на 

ринку (ч. 1 ст. 13 Закону). 

Для порівняння: відповідно до § 1 розділу 15 ЗЗ США1 (інкорпорованого з 

тексту Акта Шермана), будь-який контракт, об’єднання у формі тресту чи в іншій 

формі або змова з метою обмеження торгівлі чи комерції між декількома штатами 

або з іноземними націями визнається незаконним. Будь-яка особа, яка укладає 

будь-яку угоду, вступає в будь-яке об’єднання або вступає в змову, визнані 

незаконними, вважатиметься винною у вчиненні фелонії та у разі засудження буде 

покарана штрафом у розмірі до 1 млн дол. (штрафом у розмірі до 100 млн дол. для 

корпорацій) та (або) позбавленням волі на строк до 10 років. Аналогічні санкції 

закон передбачає за протиправну монополізацію, замах на монополізацію чи змову 

з метою монополізації певного ринку, коли конкуренти витісняються з ринку 

внаслідок використання незаконних методів ведення бізнесу (§ 2). 

Одразу можна помітити нечіткість текстів обох параграфів Акта, що свідчить 

про потенційні труднощі юридично коректного тлумачення елементів 

протиправного діяння. До слова, уже починаючи з законопроєктної роботи над 

Актом Шермана, запроваджені ним місдімінори не були чітко визначені у 

нормативній формі. Автор законопроєкта, сенатор Дж. Шерман пояснив 

розпливчатість антимонопольних формулювань в Акті наступним чином. Змістове 

навантаження слова «комбінація» у тексті Акта має безліч інтерпретацій. Водночас 

 
1 Розділ іменується «Комерція та торгівля», а його перша глава, у якій безпосередньо розташований § 1, 

«Монополії та комбінації з метою обмеження торгівлі». 
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документ забороняє неправомірні форми комбінацій у діловій практиці, а саме 

протиправні комбінації, визначені такими в процесі розвитку загального права та 

людського досвіду. При цьому сенатор Шерман визнав, що провести чітке 

розмежування між законними і незаконними проявами бізнес-комбінацій 

надзвичайно важко. А тому законодавець може лише запропонувати основні 

принципи (орієнтири) в такому умовному тесті на правомірність/протиправність; 

натомість правильне застосування законодавчих формулювань у кожному 

конкретному випадку залежатиме від суддівського розсуду. Справді, як і передбачав 

автор Акта, упродовж наступних років юридичний характер контракту, комбінації 

чи змови – безпосередньо використаних у тексті Акта понять, установлювався 

судами de novo практично у кожній справі цієї категорії [344, c. 437–438].  

Як бачимо, у згаданих положеннях українського та американського 

антимонопольного законодавства простежується концептуальна схожість – 

визначення антиконкурентних угод в їхніх різноманітних проявах та заборона 

захоплення монопольного становища на ринку. Водночас американські приписи є, 

повторюсь, змістово більш розмитими та містять помітно меншу кількість 

нормативних ознак-орієнтирів. На цю текстуально-змістову скупість гостро 

реагують також американські правники, пояснюючи можливі причини цього 

рудиментарною законодавчою технікою кінця XIX ст. (коли було ухвалено Акт 

Шермана), а також прагненням авторів Акта охопити будь-які сценарії 

протиправної поведінки у сфері обмеження конкуренції [101, c. 156]. Зрештою Акт 

Шермана зберіг свою актуальність і понині, а окремі його приписи, апробовані 

тривалою судовою інтерпретацією, залишаються головними юридичними 

підставами для порушення кримінальних справ цієї категорії.  

Звертає також увагу те, що, на відміну від положень українського 

законодавства про захист економічної конкуренції, §§ 1 та 2 розділу 15 ЗЗ США є 

виключно кримінально-правовими приписами, які описують межі протиправної 

поведінки та вказують на кримінальні санкції за реалізацію такої поведінки. Таким 

чином, не пропонуючи нормативних дефініцій ключових термінів на кшталт 

«об’єднання у формі тресту», «обмеження торгівлі», «монополізація», 
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американський закон формально орієнтує на протиправний характер відповідної 

поведінки. Тут вкотре можна спостерігати усталені загальноправові традиції, 

властиві державі – представниці сім’ї загального права. Ці традиції полягають у 

перекладенні повноважень щодо тлумачення правових понять, ознак злочинів і всіх 

поєднаних із ними концепцій (юридичних підходів) від законодавця до судів та, 

значно меншою мірою, на «плечі» кримінально-правової доктрини. 

Наведене актуалізує з’ясування більш загального питання про оціночні 

поняття в нормах про економічні злочини. До того ж, як бачимо, схожі проблеми 

невизначеності змісту окремих юридичних категорій притаманні кримінальним 

законодавствам і України, і США. Можливо частково відповідь на питання про 

доцільність та межі існування оціночних понять лежить у бланкетних зв’язках 

відповідних диспозицій з нормами-сателітами позитивного законодавства.  

Як пише Дж. Меркуріо з цього приводу, Акт Шермана не містить жодних 

орієнтирів на розмежування підстав цивільної та кримінальної відповідальності. 

Таким чином, рішення про початок кримінального переслідування, про подання 

цивільного позову або взагалі про відмову від будь-якого юридичного реагування 

на потенційне порушення вимог Акта перебуває в дискреційній компетенції 

Міністерства юстиції США та підпорядкованих йому федеральних прокуратур. 

Дослідник критично зауважує про те, що ухвалення відповідного процесуального 

рішення є виключно проявом широкої прокурорської дискреції і не підкоряється 

жодному юридичному стандарту. Використовуючи одну лише вироблену 

практикою ВС США ознаку недоцільності обмеження торгівлі і комерції, прокурор 

по суті сам визначає злочинний характер антиконкурентного порушення та, 

відповідно, його юридичні наслідки в майбутньому. Коментуючи затверджену 

внутрішньовідомчу практику Антимонопольного підрозділу федеральної 

прокуратури щодо підстав для порушення кримінальної справи, Дж. Меркуріо 

піддає цей відомчий документ аргументованій критиці. Зокрема, автор пише про 

те, що: 1) внутрішня політка прокуратури ніколи не сприйматиметься суспільством 

так само, як ухвалений Конгресом Акт з його подальшою судовою апробацією; 

2) передача права вирішувати наявність підстав для кримінального переслідування 
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«в руки» прокуратури однозначно здійснюватиме стримувальний вплив на 

законослухняний бізнес, оскільки бізнес утримуватиметься від об’єднання 

правомірних, на його думку, зусиль і ресурсів з іншими учасниками ринку через 

небезпеку інтерпретації такої поведінки з боку прокуратури як злочинної; 3) 

передача широких дискреційних повноважень Міністерству юстиції США 

як органу виконавчої влади небезпечно руйнує усталений поділ державної влади на 

три гілки, адже в такий спосіб прокурорам de facto надаються законодавчі функції 

(а саме – встановлення протиправності конкретних діянь у сфері економіки) 

[344, с. 438, 444].  

Важливо також підкреслити відсутність у тексті відповідного параграфу, на 

відміну від переважної більшості інших федеральних параграфів про економічні 

злочини, вказівки на умисну форму вини. Хоча цей недолік і було в подальшому, 

уже після ухвалення Акта Шермана, усунуто шляхом судового тлумачення, 

водночас відсутність одного з основних елементів законодавчої конструкції 

розглядуваного протиправного діяння видається щонайменше нелогічною. Одним з 

пояснень цьому може бути, знову ж таки, давність існування Акта – американська 

законодавча техніка наприкінці ХІХ ст. не відрізнялась досконалістю та 

уніфікованістю. Водночас заради справедливості варто відзначити далекоглядність 

Конгресу, який ще тоді чітко зазначив, що порушення вимог федерального 

антимонопольного законодавства може посягати не лише на комерційні відносини 

між декількома штатами, а й на відносини з іноземними державами. В умовах 

економічної глобалізації законодавче закріплення механізмів жорсткого реагування 

на антиконкурентні дії транснаціональних корпорацій сьогодні стає особливо 

актуальним. 

Саме такі дії стали предметом розслідування у резонансній кримінальній 

справі «United States v. Hitachi Chemical Co., Ltd.» (2016 р.). Слідство встановило, 

що в період 2002-2010 рр. зареєстрована в Японії корпорація «Hitachi Chemical Co., 

Ltd.» безпосередньо та через підконтрольні компанії перебувала у злочинній змові 

з іншими компаніями-виробниками, представленими у США, щодо фіксування цін 

на свою продукцію – електролітичні конденсатори, які традиційно 
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використовуються в електронних пристроях. Таким чином, у порушення 

§ 1 розділу 15 ЗЗ США протиправна угода була спрямована на ліквідацію 

конкуренції на ринку електролітичних конденсаторів, що мало негативний вплив 

на міжнародні економічні відносини та комерційні відносини між штатами. Як 

випливає з матеріалів справи, наявність антиконкурентної змови між 

обвинуваченою корпорацією та «корпораціями-співучасниками» підтверджувалась 

наступними фактичними обставинами: здійснення регулярних зустрічей та 

комунікація іншим чином між учасниками ринку на території Китаю, Сполучених 

Штатів, Німеччини, Сінгапуру, Японії з метою обговорення цін на виготовлену 

продукцію – електролітичні конденсатори; укладання домовленостей про 

фіксування цін та маніпулювання з конкурсними пропозиціями щодо вартості 

продукції; обговорення ціни з потенційними покупцями продукції, формування 

прайс-листів та підготовка конкурсних пропозицій з урахуванням попередньо 

узгоджених антиконкурентних домовленостей; реалізація своєї продукції за 

заздалегідь узгодженими, неконкурентними цінами; постійний моніторинг цінової 

політики на продукцію учасників змови, а також контроль за реалізацією 

домовленостей про вартість продукції, умови її постачання, поділ ринків збуту та 

інші питання економічної діяльності; забезпечення виконання умов 

антиконкурентної угоди підлеглими працівниками в інтересах корпорацій-

співучасників; вжиття заходів приховування факту змови та всіх елементів 

антиконкурентних домовленостей від правоохоронних органів, покупців продукції 

та інших осіб шляхом кодування засобів комунікації між учасниками змови, 

приховування чи знищення документальних підтверджень про факти зустрічей та 

інші способи спілкування між менеджментом корпорацій-порушників, а також 

шляхом складання завідомо неправдивих обґрунтувань відпускних цін на 

виготовлену продукцію під час укладання контрактів та участі в тендерах на 

закупівлю продукції. 

За результатами проведеного федерального розслідування корпорація «Hitachi 

Chemical Co., Ltd.» уклала з офісом федерального прокурора угоду про визнання 

винуватості, за умовами якої вона забов’язувалась сплатити кримінальний штраф у 
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розмірі 3,8 млн дол., а також протягом трьох років добровільно виконувати умови 

пробації, спрямовані на виправлення протиправної антиконкурентної поведінки 

корпорації, її дочірніх компаній та працівників, а також на недопущення порушень 

у майбутньому [404]. 

Спираючись на практику ВС США в частині перегляду кримінальних справ 

про змову на фіксування цін за § 1 розділу 15 ЗЗ США, С. Салзер пише про те, що 

існують окремі різновиди ділових угод і практик, які внаслідок згубного впливу на 

конкуренцію та відсутність об’єктивного економічного обґрунтування повинні 

a priori визнаватися незаконними навіть без точного визначення розміру заподіяної 

ними шкоди та без виявлення економічних причин для їхнього застосування. У 

таких випадках незаконність поведінки суб’єкта економічної діяльності 

встановлюється уже на підставі фактів ухвалення певних рішень, які обслуговують 

поточну операційну діяльність компанії. До незаконних форм обмеження комерції 

та торгівлі судова практика традиційно відносить: фіксування цін на єдиному для 

учасників ринку рівні; розподіл ринків збуту; створення економічних бойкотів з 

метою заподіяння конкурентам збитків; а також укладання зобов’язуючих угод, які 

покладають на покупця обов’язок придбати, окрім основних, додатковий товар чи 

послугу. Водночас, додає американський дослідник, за загальним правилом суди 

характеризують ділові рішення як per se антиконкурентні лише після досконального 

вивчення економічного підґрунтя відповідних аспектів ділової активності та 

сформулюють об’єктивний висновок про те, що, справді, економічне рішення було 

ухвалене всупереч принципам вільної конкуренції на ринку [391, с. 254–255]. 

Своєю чергою, § 2 Розділу 15 ЗЗ США передбачає аналогічні кримінально-

правові санкції за монополізацію, її спробу, змішану монополізацію чи вступ у 

змову з цією метою щодо будь-якої сфери торгівлі чи комерції між декількома 

штатами або між Сполученими Штатами та іноземними державами. Для успішного 

кримінального переслідування достатньо встановити наявність умислу та 

об’єктивної можливості створити монополію, навіть якщо особа не реалізувала цю 

можливість. Звернення до вітчизняної кримінально-правової термінології дозволяє 
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охарактеризувати такий підхід як установлення відповідальності за злочин з 

усіченим складом [403]. 

Як бачимо, головна відмінність між двома антимонопольними статутами 

полягає в змісті вихідних термінів «обмеження» та «монополізація» в контексті 

торгівлі чи комерції. Перше поняття випливає з відомої загальному праву США 

доктрини про можливість правового втручання держави в договірні відносини, 

якщо вони у будь-який спосіб обмежують свободу ведення бізнесу. Термін 

«монополізація» означає переважно протиправну поведінку особи, яка: 1) має 

основну (монопольну) позицію на певному ринку товарів чи послуг; 2) набула 

такого статусу шляхом витіснення конкурентів з ринку в протиправний спосіб. Під 

протиправною «ліквідацією» інших учасників ринку американська правозастосовна 

практика розуміє будь-які способи нечесної конкурентної боротьби – такої, що не 

базується на чесній діловій практиці, на використанні кращих технологій, 

підвищенні ефективності виробництва чи послуг тощо.  

Вивчення матеріалів сучасної правозастосовної практики, а також керівних 

роз’яснень Антитрестівського підрозділу Мін’юсту США дозволяє виокремити 

чотири обов’язкові елементи злочинного порушення антимонопольного 

законодавства, передбаченого згаданим вище § 1 Розділу 15 ЗЗ США: 1) угода між 

двома чи більше юридичними утвореннями про спільні протиправні дії; 2) така 

угода безпідставно обмежила торгівлю чи комерцію; 3) обмежена торгівля чи 

комерція була здійснена в національних або міжнародних масштабах; 4) наявність 

злочинного наміру в поведінці порушника. Зміст названих елементів вартий більш 

докладного висвітлення.  

У контексті § 1 Акту Шермана злочинна змова повинна мати форму певної 

угоди або порозуміння між щонайменше двома конкурентами з метою обмеження 

комерційних відносин на певному ринку товарів чи послуг. Судове тлумачення 

ознак цього діяння дозволяє дійти висновку про те, що законодавець передбачив 

наявність «угоди» як його ключової ознаки. Це вже є підтвердженням факту 

закінченого злочину, а отже форма укладеної домовленості та її кінцевий результат 
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(чи його відсутність) на кримінальну відповідальність не впливають та беруться до 

уваги лише під час призначення покарання.  

У порівняльному аспекті, в Україні антиконкурентними узгодженими діями в 

частині застосування тепер уже скасованої ст. 228 КК визнавались узгоджені дії, які 

призвели чи могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. 

При цьому під узгодженими діями потрібно було розуміти укладення суб’єктами 

господарювання угод у будь-якій формі, ухвалення об’єднаннями рішень у будь-

якій формі, а також будь-яку іншу погоджену конкурентну поведінку (діяльність, 

бездіяльність) суб’єктів господарювання. Узгоджені дії завжди є такими, в яких 

беруть участь два чи більше суб’єкти. У вітчизняному кримінальному праві 

використовувався схожий підхід до тлумачення змісту узгоджених дій. Загалом 

варто підтримати позицію про те, що декриміналізація примушування до 

антиконкурентних узгоджених дій не була беззаперечним кроком [178, c. 23].  

Наступним елементом розглядуваного федерального антимонопольного 

злочину є предмет змови, а саме – обмеження торгівлі (комерції). ВС США 

інтерпретував поняття «обмеження торгівлі» як конкретний економічний 

результат, який може настати внаслідок різних форм домовленостей, у різний час 

та за різних обставин. У подальшому судова практика розвила це тлумачення, 

вказавши на найбільш типові схеми обмеження торгівлі чи зниження конкуренції: 

створення монополії, штучне маніпулювання цінами, обмеження обсягів 

виробництва, відмова укладати договори постачання, а також інші види втручання 

в процеси вільного розвитку ринку [348].  

Для максимально точного встановлення змісту та цілей укладеної ділової 

угоди американські суди послідовно застосовують три аналітичні тести: 1) тест на 

зміст; 2) тест на мотив; 3) швидкий аналіз.  

У разі застосування першого тесту суд створює презумпцію того, що 

предметом ділової угоди є антиконкурентні узгоджені дії, які отримують своє 

підтвердження за результатами більш детального економічного аналізу угоди. 

Прикладом угод, які аналізуються судами за допомогою цього тесту, є угоди про 



295 

 

горизонтальне фіксування цін, розподіл ринку, групові бойкоти, а також деякі види 

так званих пов’язаних угод (угод з додатковими зобов’язуючими умовами). 

Далі, застосування тесту на мотив викликає низку труднощів у судовій 

практиці. Це пов’язане з тим, що застосування тесту на зміст та тесту на мотив 

угоди нерідко породжують колізійні ситуації. Тест на мотив вимагає від суду 

здійснити комплексний критичний аналіз угоди щодо наявності елементів, які 

вказують на необґрунтоване обмеження торгівлі. Якщо проконкурентні елементи 

угоди переважають антиконкурентні, то презюмується, що порушення не 

відбулось. Цей тест на практиці часто застосовується для перевірки діяльності з 

обміну комерційною інформацією, вертикального фіксування максимальних і 

мінімальних цін. 

Натомість тест швидкого аналізу вдало поєднує ефективність першого з 

ретельністю другого тесту. Американські суди застосовують його щодо угод, які 

відверто обмежують ділові відносини, однак містять проконкурентні вибачувальні 

обставини. У разі виявлення судом указівки на таке обмеження, тягар доведення 

позитивних проконкурентних дій перекладається на підсудного. Якщо підсудний 

зможе це довести, суд далі застосовує тест на мотив – аналізує співвідношення 

проконкурентних та антиконкурентних елементів ділової угоди [108, с. 177–178]. 

Нарешті останнім, однак не менш важливим, елементом досліджуваної 

антимонопольної заборони, є умисна форма вини. У справі «U.S. Gypsum Co.» 

ВС США відмовився визнавати злочинними ті антимонопольні порушення, які 

стали наслідком недбалої чи самовпевненої поведінки. На думку Суду, такий тест 

«на наявність вини» став би нездоланним бар’єром на шляху активних, часом 

агресивних, але тим не менш легальних, у межах нормативного поля, форм ведення 

бізнесу. Суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що встановлення 

конкретного об’єкта посягання на ринкові відносини не є обов’язковим. 

Аргументом вищої судової інстанції був висновок про те, що переважна більшість 

ділових рішень затверджується уже після того, як були проаналізовані очікувані 

результати таких рішень. Отже, наявність мети на настання кінцевого результату 
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антимонопольного зловживання, навіть якщо такий результат не настав, указує на 

закінчений склад злочину. 

Наявність чи, навпаки, відсутність злочинної мети встановлюється виключно 

на підставі аналізу фактичних обставин кримінальної справи. До того ж у справах 

цієї категорії діє презумпція невинуватості навіть у разі настання злочинних 

наслідків. Отже, як підкреслив ВС США, присяжні можуть, однак не зобов’язані, 

установлювати наявність вини виключно на підставі вивчення наслідків 

антимонопольного посягання.  

Резюмуючи розглянутий вище матеріал, зазначу, що в цій частині дисертації 

були сформульовані аргументи на корить позиції про те, що в Сполучених Штатах 

створена ефективна, гнучка модель кримінально-правової охорони економічних 

відносин від антиконкурентних зловживань. Тривала еволюція нормативно 

закріплених заходів протидії таким злочинам і розвиток відповідного сегмента 

федеральної судової практики сприяли запровадженню ефективних механізмів 

виявлення та ліквідації монопольних змов, які загрожують ринковій економіці 

США впродовж усієї історії розвитку держави. 

Установлено, що регулярне застосування американськими судами трьох 

описаних процесуальних тестів на встановлення змісту та цілей ділової угоди під 

час розгляду справ про антиконкурентні злочини виступає надійним 

правозастосовним запобіжником у частині відмежування правомірної поведінки від 

злочинної. За умов, коли стратегії розвитку бізнесу нерідко стають настільки 

складними, що вимагають окремого фахового аналізу, ретельне та об’єктивне 

судове «втручання» у зміст економічних угод лише стимулює американські 

компанії керуватися передусім вимогами закону у відносинах з конкурентами та, 

відповідно, з державою.  

Виявлено, що правоохоронний потенціал чинних норм КУпАП про 

відповідальність за зловживання монопольним становищем на ринку (ст. 166-1), про 

неправомірні угоди між підприємцями (ст. 166-2) та про дискримінацію 

підприємців органами влади і управління (ст. 166-3) є недостатнім для 

попередження монопольних змов та інших проявів антиконкурентної поведінки в 

економіці.  
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З огляду на очевидну недостатність адміністративно-деліктного регулювання 

у сфері економічної конкуренції, de lege ferenda запропоновано відновити в межах 

раніше скасованої ст. 228 КК кримінальну відповідальність за порушення вимог 

законодавства про економічну конкуренцію, передбачивши в диспозиції 

удосконаленої норми такі криміноутворювальні ознаки, як «шкода у великих 

(особливо великих) розмірах» та «інші тяжкі наслідки». 

 

3.5.2. Кримінально-правова охорона комерційної таємниці як елемент 

забезпечення режиму дотримання правил вільної конкуренції 

Порівняльно-правовий аналіз заявленого в назві цього підрозділу блоку 

питань щодо відповідальності за порушення конкурентного законодавства буде 

неповним без звернення до проблематики кримінально-правової охорони 

комерційної таємниці в США та Україні. А тому далі розкрию особливості 

кримінальної відповідальності за порушення режиму комерційної таємниці в цих 

державах.  

Незаконні дії з відомостями, які становлять комерційну таємницю, виступають 

одним з найбільш небезпечних проявів недобросовісної конкуренції, про 

недопущення якої згадується, зокрема, в ст. 42 Конституції України.  

Не викликає сумніву теза про те, що в сучасних умовах ведення економічної 

діяльності питання захисту бізнесу від антиконкурентних посягань стає особливо 

актуальним. За умов, коли рентабельність бізнесу зменшується, а кількість 

замовлень на продукцію (послуги) та, відповідно, оборотні активи невпинно 

скорочується, правова охорона комерційної таємниці набуває якісно нового 

значення. Б. Волженкін писав, що розвиток вільного підприємництва та пов’язаної 

з ним конкуренції наполегливо вимагає правового забезпечення захисту 

інформації, яка має комерційну цінність і розголошення якої може спричинити 

шкоду суб’єктам економічної діяльності [33, c. 461]. Своєю чергою, О. Дудоров 

справедливо підкреслює, що за умов жорсткої конкуренції захист торговельної 

марки і фірмового найменування як нематеріальних і водночас цінних активів має 
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для успіху в бізнесі не менше значення, аніж, наприклад, маркетинг, комунікації чи 

управління фінансами [141, c. 648]. 

Варто визнати, що комерційна і банківська таємниця нерозривно пов’язані з 

центральним для ринкової моделі економіки поняттям конкуренції. Конкурентна 

боротьба неминуче передбачає збереження в таємниці відомостей, володіння якими 

сторонніми особами могло би суттєво послабити економічні позиції суб’єктів 

господарювання та заподіяти їм невиправну шкоду.  

Будучи de facto одним з видів недобросовісної конкуренції, комерційне 

шпигунство являє собою незаконне отримання підприємцем або іншою особою 

конфіденційної інформації протиправним шляхом з метою оволодіння нею для 

отримання технічної, технологічної чи комерційної переваги, для створення 

економічної переваги або ж з метою спричинення банкрутства конкурента. Просто 

кажучи, економічна суть комерційного шпигунства полягає в економії коштів 

суб’єкта на розробку нових ідей, продукції тощо за рахунок викрадення чи 

незаконного заволодіння відомостями в інший спосіб, що становлять 

конфіденційну інформацію конкурента. Ідеться про те, що, з одного боку, 

зловмисник незаконним чином заволодіває чужою інформацією, а з іншого – 

економить власні кошти на створення нового продукту за рахунок протиправного 

використання інформації конкурента. 

Принагідно звернусь до основних нормативних орієнтирів, пов’язаних з 

визначенням змісту вихідного поняття «комерційна таємниця». Ст. 420 ЦК визнає 

комерційну таємницю одним із об’єктів права інтелектуальної власності. Далі, 

відповідно до ч. 1 ст. 505 ЦК комерційною таємницею є інформація, яка є 

секретною в тому сенсі, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її 

складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу 

з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну 

цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо 

збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. 

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до 

закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.  

У порівняльному контексті варто зауважити, що § 1839 КК США розкриває 

поняття «комерційна таємниця» одночасно широко (в частині економіко-правових 

характеристик) і деталізовано (в частині переліку видів такої інформації): це всі 

форми та види інформації, яка зберігається та використовується будь-яким чином і 

яку власник за допомогою конкретних заходів безпеки обмежив для загального 

користування та яка має самостійну економічну вартість. Ідеться про всі види 

фінансової, ділової, наукової, технічної, економічної або інженерної інформації, 

включаючи моделі, плани, компіляції, програмне забезпечення, формули, дизайни, 

прототипи, методи, технічні прийоми, процеси, процедури, програми або коди як у 

матеріальній, так і в нематеріальній формі, і незалежно від того, чи вони 

зберігались, компілювались або запам’ятовувались фізично, в електронному 

вигляді, графічно, фотографічно, або в письмовій формі, якщо власник інформації 

вжив розумних заходів для її збереження в таємниці, а також якщо інформація має 

справжню або потенційну економічну вартість, обумовлену її нерозкриттям 

громадськості і через неможливість негайного визначення її вартості в суспільстві. 

Знову, як бачимо, американський законодавець пропонує ретельний опис будь-

яких можливих носіїв комерційної таємниці.  

На думку експертів, положення Акта про економічне шпигунство захищають 

значно ширше коло технологічної та немайнової інформації, аніж норми 

цивільного законодавства. У зв’язку з цим суд у справі «United States v. Hsu» 

(1998 р.) цілком справедливо зазначив, що комерційна інформація більше не 

обмежується формулами, зразками, компіляціями, охоплюючи відтепер також 

програми та коди, незалежно від об’єктивної форми їхнього існування та умов 

зберігання [414].  

Ураховуючи широкий зміст терміна «комерційна таємниця», неважко 

здогадатись, що федеральна судова практика пропонує неоднакові підходи до його 

тлумачення [104, c. 78]. При цьому суди визнають достатніми заходами для 

збереження комерційної таємниці, поміж іншого, такі: зачинені приміщення, 
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наявність засобів охорони та служби безпеки, затверджена методика знищення 

документації, укладання конфіденційних угод з працівниками та спеціальне 

маркування засекречених документів.  

Кореспондуючу позицію знаходимо в науковій роботі О. Радутного. Автор 

пише, що свідомістю суб’єкта злочину повинна обов’язково охоплюватися така 

характеризуюча комерційну таємницю ознака, як прийняття суб’єктом 

господарської діяльності заходів щодо охорони певної інформації і недопущення 

до неї сторонніх осіб. Усвідомлення цієї обставини може ґрунтуватись на: 

1) доведенні до відома суб’єкта злочину статусу певної інформації (наприклад, 

ознайомлення з наказом по підприємству, підписання відповідної угоди тощо), або 

2) безпосередньому сприйнятті того факту, що певна інформація не належить до 

загальнодоступної (наприклад, невдала спроба самостійно скласти довідку про 

кількість і тоннаж автомобілів, які покидають територію підприємства, яка була 

припинена співробітниками охорони тощо) [202, c. 151]. Порівняння 

американського та вітчизняного підходів до аналізу ознаки усвідомлення закритого 

характеру комерційної інформації дозволяє дійти висновку про їхню схожість та, 

відповідно, про умисний характер поведінки порушника, який власне і заволодіває 

такою інформацією. 

Наразі кримінально-правовий аналіз понять «збирання», «розголошення» та 

«використання», які закріплені в господарському законодавстві (ст. 36 ГК), а також 

порівняння їх з аналогічними поняттями в тексті ст. ст. 231 та 232 КК дозволяє 

зробити висновок про очевидний бланкетний зміст диспозицій цих заборон. Як 

бачимо, кримінальний закон у цій частині нерозривно пов’язаний з нормами 

регулятивного (цивільного, господарського) законодавства. Відповідно, для 

правильної кваліфікацій посягань на режим захисту комерційної таємниці потрібно 

ретельно, часом критично, досліджувати зміст регулятивних положень, які 

забезпечують цей режим.  

Чітку авторську позицію з цього приводу висловив В. Харченко: аналіз теорії 

кримінального права з урахуванням наявної законодавчої техніки доводить 

відсутність будь-якої іншої прийнятної моделі конструювання диспозицій норм 
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щодо злочинів у сфері інтелектуальної власності, крім їх визначення в законі на 

бланкетній основі, а така побудова має інтеграційний характер, тобто норми 

цивільного, господарського, адміністративного та кримінального законодавства 

утворюють єдину правову формулу – припис, який розкривається шляхом 

системного аналізу всього законодавства, яке врегульовує право на об’єкти 

інтелектуальної власності [248, c. 16]. Справді, ретельний системний аналіз 

спеціальних норм наведених галузей вітчизняного законодавства повинен стати в 

нагоді під час обґрунтованої і повної кримінально-правової оцінки вчиненого.  

У запропонованому компаративістському дискурсі варто зазначити про таке: 

якщо в Україні чимало дослідників відносять кримінально-правову охорону 

комерційної таємниці до кола посягань на відносини інтелектуальної власності, 

незважаючи на чітке закріплення відповідних заборон у розділі КК про злочини в 

сфері господарської діяльності, то в США зловживання з комерційною 

інформацією, зокрема так зване економічне шпигунство (розглядатиметься далі), 

однозначно визнається злочином проти основ конкуренції в ринковій економіці. 

Тепер щодо здобутків американської теорії та практики в сфері кримінально-

правової охорони комерційної таємниці. 

Американське право традиційно визнає комерційну таємницю однією з 

ключових форм інтелектуальної власності, головною запорукою розвитку 

інновацій. До того ж комерційна таємниця часто є результатом багаторічних 

досліджень і тестувань, а також вимагає великих інвестицій у науково-

дослідницьку діяльність. У кримінальній справі «Rockwell Graphic Sys., Inc. v. DEV 

Indus., Inc.» (1991 р.) суд справедливо зазначив, що захист комерційної таємниці 

залишається одним з головних чинників у забезпеченні конкурентоздатності 

американського бізнесу [374]. 

Суди США послідовно формулюють позицію про те, що на відміну від 

патентів, які повинні мати ознаку новизни і бути очевидним «кроком уперед» у 

частині інноваційного розвитку, комерційна таємниця лише повинна відповідати 

критерію так званої «мінімальної новизни» [332]. Іншими словами, конкретний вид 

комерційної таємниці повинен містити певний елемент (компонент), який є 
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невідомим широкому загалу і по суті виокремлює таку таємницю зі всього масиву 

загальновідомої інформації. Законодавча історія Акта про економічне шпигунство 

1996 року (англ. – Economic Espionage Act of 1996) свідчить про таке: хоча 

розробники законопроєкту і не заклали в його текст вимогу про новизну 

(винахідливість) для визнання матеріалу комерційною таємницею, водночас 

елемент фрагментарної новизни повинен набути пояснювального значення для 

судів під час ухвалення рішення про загальнодоступність чи, навпаки, обмеженість 

відповідних комерційних відомостей. Законодавча історія також свідчить про те, 

що поняття комерційної таємниці не охоплює загальні знання, навички чи 

здібності. А тому, наприклад, працівники компаній, які змінюють місце роботи чи 

починають свій власний бізнес, не можуть підлягати кримінальній відповідальності 

лише на тій підставі, що вони могли мати доступ до комерційної таємниці під час 

роботи в попередній компанії, якщо при цьому не буде показано, що вони 

безпосередньо викрали чи протиправно використали засекречені відомості. У 

протилежному випадку, знову ж таки, як випливає з тексту пояснювальної записки 

до згаданого законопроєкту, можливість кримінального переслідування лише за 

попередній доступ до конфіденційних відомостей може поставити під загрозу 

законослухняну та економічно продуктивну поведінку чесних працівників. Як 

бачимо, тут простежується пошук своєрідного прагматичного балансу між 

стимулюванням економічного розвитку компаній, з одного боку, та недопущенням 

протиправної поведінки у сфері захисту комерційної таємниці, з іншого. 

Американське загальне право, деталізуючи право позитивне, демонструє, що 

інформація матиме статус комерційної таємниці навіть у разі, якщо її власник 

розкриває її своїм ліцензіатам, дистриб’юторам або третім особам для обмеженого 

кола економічно обґрунтованих цілей [374]. При цьому власник комерційної 

таємниці у разі її розкриття повинен застосувати відповідні заходи безпеки, як-от, 

наприклад, обов’язкове підписання угод про нерозголошення. Навіть більше, 

таємниця втрачає свій особливий охоронюваний статус, якщо вона була розкрита, 

скажімо, у відкритих юридичних документах (позовна заява чи заявка на 

отримання патенту) або через випадкове чи умисне розкриття представником 
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компанії на різноманітних конференціях, виставках, у блогах, публічних 

повідомленнях чи навіть у соціальних мережах.  

Також комерційна таємниця повинна мати незалежну економічну вартість 

через її невідомість широкому загалу (§  1839(3)(B)). Тут на допомогу 

законодавчим нормам знову приходить судова практика з її потужним 

інтерпретаційним інструментарієм. Суди визначили, що індикатором вартості 

комерційної таємниці стає ринок, а точніше – те, яку суму компанії-конкуренти 

готові заплатити за володіння такою інформацію.  

Наведені обов’язкові ознаки інформації, яка утворює комерційну таємницю, 

вироблені американською судовою практикою на підставі системного тлумачення 

положень федерального законодавства, багато в чому нагадують ознаки, відомі 

вітчизняному праву. У цьому контексті викликає інтерес позиція Ю. Носіка, який у 

дисертаційному дослідженні розкриває такі ознаки комерційної таємниці: 

інформаційність комерційної таємниці (в тому сенсі, що комерційна таємниця – це 

інформація); конфіденційність та вартість інформації, яка становить комерційну 

таємницю, а також її захищеність. Усі виділені ознаки комерційної таємниці є 

істотними, необхідними та невіддільними. Водночас такі ознаки, як 

інформаційність та захищеність, є загальними для всіх видів конфіденційної та 

таємної інформації. Решта ознак комерційної таємниці є специфічними. Ознаки 

захищеності, конфіденційності та вартості інформації, що становить комерційну 

таємницю, є зовнішніми, якісними, а інформаційність – внутрішньою, сутнісною 

[170, c. 179].  

Глава 90 Розділу 18 КК США має офіційну назву «Захист комерційної 

таємниці» та складається з дев’яти заборон (§§ 1831–1839), які безпосередньо 

закріплюють ознаки відповідних злочинів, а також визначають процесуальні та 

термінологічні аспекти відповідальності за порушення режиму комерційної 

таємниці.  

§ 1831 КК США, що закріплює склад економічного шпигунства, спрямований 

на протидію незаконному заволодінню торговими секретами на користь іноземних 

(по відношенню до США) держав. Норма передбачає достатньо чіткий перелік 
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підстав кримінальної відповідальності для будь-якої особи, яка, усвідомлюючи, що 

злочин буде вчинено на користь будь-якого іноземного уряду, іноземного органу 

сприяння чи іноземного агента: 1) викрадає чи без авторизації привласнює, бере, 

уносить, приховує чи шляхом шахрайства, махінації або обману одержує 

комерційну таємницю; 2) без дозволу копіює, дублює, робить начерк, малюнок, 

фотографію, завантажує, змінює, знищує, робить фотокопію, повторює, передає, 

доставляє, відправляє, надсилає поштою, усно передає чи повідомляє комерційну 

таємницю; 3) одержує, купує чи володіє комерційною таємницею, завідомо знаючи 

про те, що вона була викрадена, привласнена чи отримана незаконно; 4) здійснює 

спробу вчинити будь-який злочин, описаний у ч.ч. 1-3; або 5) вступає в змову з 

однією чи більше особами з метою вчинити будь-який злочин, описаний у п.п. 1-3, 

і такі особи вчиняють будь-яку дію з метою досягнення мети змови. 

У компаративістському контексті зауважу, що до внесення змін у 2004 році 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за незаконне збирання з метою використання або використання 

відомостей, що становлять банківську таємницю, та за розголошення банківської 

таємниці» у тексті ст. 231 КК використовувався понятійний зворот «комерційне 

шпигунство». 

Хоча юридичні ознаки банківської таємниці як самостійного предмета 

злочинів, передбачених ст.ст. 231 та 232 КК, окремо не досліджуються в цій роботі, 

звернусь лише до її законодавчого визначення. Так, відповідно до ст. 60 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність» банківську таємницю утворює 

інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в 

процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами в 

процесі надання банківських послуг. Стаття далі перераховує види інформації, які 

визнаються банківською таємницею. 

Справедливою є констатація А. Нерсесяном того факту, що в українському 

законодавстві немає чіткої позиції про характер співвідношення комерційної та 

банківської таємниці, а також комерційної таємниці та інсайдерської інформації, 

при тому, що всі вони відносяться до групи господарських злочинів [168, c. 141]. 
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Варто додати, що у вітчизняній юридичній літературі також відсутня єдність з 

цього питання. 

На відміну від підходу вітчизняного законодавця, у чинних редакціях §§ 1831 

та 1832 КК США вказівка на банківську таємницю відсутня. Наразі питанням 

кримінально-правової охорони банківської таємниці в США присвячені окремі 

заборони про шахрайство проти фінансових установ, а також про легалізацію 

злочинних доходів. 

§ 1831 КК США вимагає встановити наявність чотирьох обов’язкових 

елементів описаного в ньому діяння: 1) особа викрала чи без авторизації власника 

отримала, знищила або передала іншим інформацію; 2) особа знала, що ця 

інформація є чужою власністю; 3) інформація справді утворювала комерційну 

таємницю; 4) особа знала про те, що злочин вчинено на користь іноземного уряду 

чи іноземного агента. Відповідно, завданням прокуратури як органу державного 

обвинувачення є доведення всіх чотирьох ознак економічного шпигунства під час 

розгляду кримінальної справи. На кожній з них варто зупинитись детальніше. 

Федеральній судовій практиці відомі три основні способи незаконного 

заволодіння інформацією, яка становить комерційну таємницю. Перший полягає в 

тому, що злочинці переманюють на свій бік працівників (інсайдерів) 

американських компаній та науково-дослідних установ, причому нерідко однакової 

національності. По-друге, під час шпигунства вони вчиняють протиправні дії, які 

підпадають під ознаки хабарництва, крадіжки, комп’ютерних злочинів тощо. 

Нарешті, злочинці можуть імітувати ззовні нормальні ділові відносини між 

іноземними та американськими компаніями з метою збирання засекреченої 

комерційної інформації. Наведені способи незаконного заволодіння 

конфіденційною інформацією в сфері бізнесу найчастіше фігурують у матеріалах 

кримінальних розслідувань ФБР.  

Поняття «отримала», «знищила», «передала» тлумачаться поширювально та 

охоплюють як традиційні форми викрадення, коли об’єкт фізично вилучається з 

володіння законного власника, так і менш поширені з них – копіювання, 

дублювання, малювання, фотографування, завантаження, фотокопіювання тощо. У 
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таких менш поширених випадках зловживання з комерційною таємницею оригінал 

носія засекреченої інформації ніколи не вилучається з володіння власника – 

водночас цінність і вартість інформації знижується чи взагалі перестає існувати 

через втрату ознак ексклюзивності джерела.  

§ 1831 КК США передбачає дві відмінні вимоги щодо встановлення 

внутрішнього психічного ставлення винного до свого діяння. Згідно з першою 

вимогою заволодіння інформацією відбувається з наміром, усвідомлено. Винна 

особа повинна розуміти, що вона заволодіває інформацією, яка є чужою власністю, 

і водночас не має права обертати її на свою користь. Друга вимога стосується 

обізнаності винного про те, що він заволодіває саме комерційною таємницею. 

Таким чином, у разі, якщо особа привласнює комерційну таємницю через незнання, 

помилку або випадок, вона не підлягатиме кримінальній відповідальності за 

аналізованою нормою федерального КК. Повертаючись до законодавчої історії 

параграфу, потрібно зазначити, що американський Конгрес не вбачав проблем зі 

встановленням факту обізнаності винного про суть комерційної таємниці. Адже в 

переважній більшості випадків компанії безпосередньо зацікавлені в забезпеченні 

режиму секретності на відповідні об’єкти шляхом введення процедур захисту 

документообігу, затвердження заходів безпеки, укладання конфіденційних угод з 

працівниками (про це докладніше йтиметься згодом). Ці та схожі кроки слугують 

певним захисним бар’єром на шляху потенційних зловмисників та водночас 

виступатимуть доказом порушення режиму секретності в разі незаконного 

заволодіння комерційною таємницею [104, c. 93]. 

Тепер щодо ознак другої федеральної заборони, покликаної захистити 

комерційну таємницю в США від спроб протиправного вилучення та поширення. 

§ 1832 КК США під назвою «Викрадення торгових секретів» містить підстави 

кримінальної відповідальності за незаконне використання засекреченої комерційної 

інформації – у цьому випадку вже на території США. Сфера дії параграфу охоплює 

будь-яку особу, яка, діючи з наміром незаконно привласнити комерційну 

таємницю, що стосується товару чи послуги в міжнародному або національному 

обігу, на користь будь-якої іншої особи окрім власника, бажаючи заподіяти шкоду 
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власнику комерційної таємниці, свідомо: 1) викрадає, або без дозволу привласнює, 

приймає, забирає або приховує чи шляхом шахрайства, хитрощів або обману 

отримує таку інформацію; 2) без дозволу копіює, дублює, робить начерк, малюнок, 

фотографію, скачує, завантажує, змінює, знищує, робить фотокопію, повторює, 

передає, доставляє, відправляє, надсилає поштою, усно передає чи повідомляє таку 

інформацію; 3) отримує, придбаває або володіє такою інформацією, знаючи, що 

вона викрадена або привласнена, отримана або обернена на свою користь без 

дозволу; 4) намагається вчинити будь-яке правопорушення, зазначене в пунктах 1–

3; або 5) вступає в змову з однією чи більше особами з метою вчинити будь-який 

злочин, описаний у ч.ч. 1-3, і такі особи вчиняють будь-яку дію задля досягнення 

мети змови. 

§ 1832 КК США є ширшим за змістом порівняно з нормою про комерційне 

шпигунство, оскільки тут відсутня законодавча вказівка на вчинення протиправних 

дій на користь іноземного одержувача інформації. Водночас параграф вимагає, щоб 

комерційна таємниця стосувалась саме продукту чи послуги, які використовуються 

(або які планується використати) урядом штату чи іноземним урядом.  

Законодавчий опис переліку протиправних діянь, передбачених 

розглядуваним параграфом федерального КК, дозволяє зробити висновок про 

наявність формально-усіченого складу злочину (якщо використати вітчизняну 

термінологію).  

Для порівняння: у науці кримінального права України питання про момент 

закінчення злочину, передбаченого ст. 231 КК, залишається дискусійним. 

Причиною цьому є неточний опис законодавцем елементів диспозиції статті. Деякі 

автори (Н. Гуторова, О. Радутний, О. Саінчин, С. Харламова) вважають, що ця 

норма вказує на злочин з матеріальним складом – моментом закінчення є настання 

суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння значної шкоди суб’єкту 

господарської діяльності. Своєю чергою О. Дудоров аргументовано пропонує 

тлумачити його як усічено-матеріальний [54, c. 784]. 

На думку М. Хавронюка перша форма злочину (ст. 231 КК) сконструйована як 

злочин з формальним складом, який є закінченим з моменту початку збирання хоча 
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б частини відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Для 

другої форми, яка сформульована як злочин з матеріальним складом, властивою є 

наявність наслідків у вигляді великої матеріальної шкоди та причинного зв’язку 

між діями та наслідками, з моменту настання яких злочин у цій формі вважається 

закінченим [76, с. 311]. П. Адрушко також поділяє точку зору про те, що склад 

злочину ст. 231 КК є формально-матеріальним [165, с. 477–478].  

Аналіз тексту розгляданої заборони спонукає висловитись на користь позиції 

про закріплення в ст. 231 КК усічено-матеріального складу злочину. Указівка на 

спричинення істотної шкоди суб’єкту господарської діяльності стосується лише 

такої форми об’єктивної сторони, як незаконне використання відомостей, що 

становлять комерційну або банківську таємницю. У цьому сенсі варто виходити з 

того, що у разі, якби законодавець прагнув «поширити» вказівку на настання 

суспільно небезпечних наслідків на всі форми злочинної поведінки за ст. 231 КК, 

він би використав зворот «якщо вони (інший варіант – якщо ці дії) спричинили…» 

замість існуючого «якщо це спричинило…». До того ж складно уявити практичні 

ситуації, коли істотна шкода заподіюється власнику комерційної таємниці уже на 

стадії вчинення дій, усього лише спрямованих на отримання відповідних 

відомостей, якщо безпосередньо отримання інформації при цьому не відбулось.  

Водночас варто підкреслити, що чинна редакція ст. 231 КК по суті пропонує 

однакові санкції за протиправні дії в обох існуючих формах – дії, спрямовані на 

отримання відомостей, і власне незаконне використання відомостей, які становлять 

комерційну або банківську таємницю. Такий законодавчий підхід видається 

неприйнятним, оскільки він по суті пропонує однаковий вид і розмір покарання за 

різні форми злочинної поведінки, які характеризуються принципово різним змістом 

і ступенем суспільної небезпеки. Видається, що диференціація кримінальної 

відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 231 КК, в обох його 

формах може бути досягнута лише за умови вдосконалення тексту заборони 

шляхом внесення необхідних законодавчих змін. У цьому сенсі варто підтримати 

пропозицію О. Радутного передбачити в структурі ст. 231 КК дві частини, які 

описуватимуть ознаки формального і матеріального складів злочину: ч. 1 – «… 
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незаконне збирання відомостей, що становлять комерційну або банківську 

таємницю, якщо це створило реальну можливість спричинення істотної шкоди 

суб’єкту господарської діяльності», ч. 2 – «… незаконне використання відомостей, 

що становлять комерційну або банківську таємницю, якщо це заподіяло істотну 

шкоду суб’єкту господарської діяльності» [202, c. 137]. Запропонований 

структурний поділ повинен буде передбачити і самостійні види (розміри) санкцій, з 

урахуванням того факту, що суспільна небезпека передбаченого ч. 2 ст. 231 КК 

злочину буде вищою порівняно з діянням з формальним складом.  

Наведені міркування, а також критичний погляд на зміст суміжних складів 

злочинів, передбачених ст. ст. 231 і 232 КК, спонукають висловити позицію про 

доцільність редакційного об’єднання (узгодження) ознак двох посягань в оновленій 

ст. 231 КК під назвою «Порушення порядку отримання та використання 

комерційної або банківської таємниці», в якій потрібно буде закріпити підстави 

відповідальності як за незаконне отримання відповідних відомостей, так і за їхнє 

незаконне використання, що спричинило істотну шкоду чи інші тяжкі наслідки 

власнику обмежених у доступі відомостей.  

Ураховуючи, що ознака істотної шкоди, передбачена в ст.ст. 231 та 232 КК, 

має очевидний оціночний характер і в різних кримінальних справах може 

проявлятись по-різному, вона повинна встановлюватись судом на підставі 

комплексного дослідження всіх обставин вчиненого. При цьому шкода може мати 

як матеріальний, так і нематеріальний характер (шкода діловій репутації суб’єкта 

господарювання), охоплювати як пряму дійсну шкоду, так і неодержані суб’єктом 

господарської діяльності доходи. Як приклад можна згадати про такі види збитків: 

зниження обсягів реалізації товарів або вимушене зниження цін (тарифів) на 

товари (послуги); невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань, 

зрив переговорів, розірвання партнерських стосунків; фінансування витрат, 

пов’язаних з відверненням шкідливих наслідків використання комерційної 

таємниці конкурентами, проведенням додаткових рекламних заходів і 

маркетингових досліджень, перепрофілюванням виробництва, запровадженням 

нових технологій або забезпеченням безпеки суб’єкта господарювання [141, с. 667]. 
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Загалом варто зазначити, що незважаючи на присутність в американському та 

українському законодавстві двох заборон, покликаних захищати комерційну 

таємницю, питання кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння 

комерційними секретами, вчинене іноземними компаніями (або їхніми дочірніми 

структурами) наразі не є актуальним для нашої держави. Таким чином, 

запровадження кримінальної відповідальності за незаконне транскордонне 

переміщення інформації, яка містить комерційну таємницю, на кшталт 

§ 1831 КК США, визнано недоцільним – така криміналізація матиме характер 

необґрунтовано передчасної, а отже, помилкової. 

Також було критично оцінено чинну редакцію ст. 231 КК в частині 

регламентації однакових видів і розмірів покарань за протиправні дії в обох 

передбачених цією нормою формах – дії, спрямовані на отримання відомостей, і 

власне незаконне використання відомостей, які становлять комерційну або 

банківську таємницю. Такий законодавчий підхід визнано неприйнятним, оскільки 

він пропонує однаковий вид і розмір покарання за відмінні форми злочинної 

поведінки, які характеризуються принципово різним змістом і ступенем суспільної 

небезпеки. Аргументовано, що диференціацію кримінальної відповідальності за 

вчинення злочину, передбаченого ст. 231 КК, в обох його формах може бути 

досягнуто шляхом внесення в текст статті необхідних законодавчих змін: потрібно 

закріпити в структурі ст. 231 КК дві частини, які описуватимуть ознаки 

формального і матеріального складів злочину і водночас передбачатимуть різні 

санкції: частина перша, присвячена відповідальності за незаконне збирання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, якщо це створило 

реальну можливість спричинення істотної шкоди суб’єкту господарської 

діяльності; частина друга, присвячена відповідальності за незаконне використання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, якщо це 

заподіяло істотну шкоду суб’єкту господарської діяльності.  
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3.6. Підстави відповідальності за злочини у сфері банкрутства 

У вітчизняній юридичній літературі запровадження кримінальної 

відповідальності за порушення законодавчо врегульованих процедур 

неплатоспроможності пояснюється, зокрема, принциповою зміною в Україні 

соціально-економічних відносин, становленням і розвитком механізмів ринкового 

господарства. Будучи невід’ємним елементом ринкової економіки, банкрутство 

виконує функцію засобу ідентифікації оптимальних форм і методів 

господарювання – «без ризику банкрутства неможливим є поступальний розвиток 

економіки; неплатоспроможність виступає зворотною стороною підприємництва як 

ризикованої діяльності» [141, с. 623]. 

В українській юридичній літературі справедливо зазначено, що інститут 

фінансової неспроможності у США відбиває традиції звичаєвого права, а методи 

розв’язання майнових проблем суттєво відрізняються від підходів, притаманних 

праву країн континентальної системи права. Американське законодавство про 

фінансову неспроможність насправді є більш продуктивним та гнучким, аніж 

європейське [40, c. 56]. Причина такої гнучкості об’єктивно полягає в необхідності 

забезпечення інтересів кредиторів у швидко змінюваних реаліях ринкової 

економіки: нормативне регулювання банкрутства постійно еволюціонує (навіть з 

огляду на кількість спеціальних Актів Конгресу протягом останніх десятиліть), 

з’являються нові склади злочинів у сфері протидії фіктивним банкрутствам (про це 

докладніше йтиметься під час аналізу § 157 КК США).  

У більшості країн східноєвропейського правового простору система злочинів 

у сфері відносин банкрутства охоплює переважно три види протиправних діянь: 

неправомірні дії при банкрутстві; умисне (злісне) банкрутство; фіктивне 

банкрутство [51, c. 320]. Тут варто звернути увагу на два моменти. По-перше, 

наведені діяння передбачені і федеральним кримінальним законодавством США, 

хоча насправді американська система кримінально-правової охорони відносин 

фінансової неплатоспроможності є набагато об’ємнішою (принаймні з огляду на 

нормативне описання ознак відповідних посягань). По-друге, в Україні, навпаки, 

через здійснену в 2011 році гуманізацію відповідальності за господарські злочини 
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нормативна регламентація підстав відповідальності за злочини проти прав 

кредиторів була істотно звужена. Таким чином, сьогодні відносини між 

кредитором та боржником реально охороняються лише трьома статтями КК: 

доведення банку до неплатоспроможності (ст. 218-1), доведення до банкрутства (ст. 

219) та шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222). Під час порівняльного 

аналізу вітчизняного та американського підходів щодо відповідальності за злочини 

у досліджуваній сфері економіки складається стійке враження про те, що еволюція 

кримінально-правових відносин тут відбувається у принципово різних напрямах. 

Американській моделі притаманна розширена і дещо казуїстична техніка 

визначення підстав кримінальної відповідальності для порушників законодавства 

про фінансову неспроможність; в Україні, навпаки, з досі до кінця не зрозумілих 

причин кримінальна відповідальність de facto «звужена» до норми про доведення 

до банкрутства, тим самим залишаючи інші об’єктивно не менш небезпечні 

посягання (як-от фіктивне банкрутство) «за бортом» кримінально-правової 

регламентації. Виникає резонне запитання: можливо істина в цьому непростому 

питанні про адекватні межі криміналізації перебуває десь посередині? Відповідь на 

нього потребує докладного аналізу. 

Б. Грек констатує, що в Україні набули поширення нові види злочинів, до яких 

належать посягання, пов’язані з фіктивним банкрутством та доведенням до 

банкрутства в той час, коли проблема кримінальної відповідальності за фіктивне 

банкрутство і доведення до банкрутства, незважаючи на її значущість і 

актуальність, поки що є недостатньо розробленою в науці кримінального права 

[40, с. 103]. Принагідно додам: незважаючи на ту обставину, що Законом про 

гуманізацію три діяння, які посягали на сферу банкрутства (ст. 218 – «Фіктивне 

банкрутство», ст. 220 – «Приховування стійкої фінансової неспроможності» і 

ст. 221 – «Незаконні дії у разі банкрутства»), були виведені з сфери кримінально-

правового регулювання та визнані адміністративними правопорушеннями 

(відповідно, ст.ст. 166-17, 164-15, 166-16 КпАП).  

Ураховуючи наведене, а також беручи до уваги процеси розвитку 

вітчизняного бізнесу, де банкрутство є перманентним явищем у дедалі більш 
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конкурентному середовищі з нестабільною нормативною базою, далі звернусь до 

американського досвіду кримінально-правової охорони порядку визнання 

неплатоспроможності. Попри те, що цей досвід, так само як і вітчизняний, є 

самобутнім та віддзеркалює національні економічні реалії, його вивчення 

видається доцільним, особливо з урахуванням процесів розбудови відносин 

ринкової економіки в Україні за західними стандартами.  

У Сполучених Штатах нормативно-правове регулювання процедури 

банкрутства традиційно є компетенцією федерального законодавця, оскільки саме 

Конгрес уповноважений на підставі ч. 8 ст. 1 Конституції США встановлювати на 

всій території держави однакові закони з питань банкрутства. Відповідно, 

виключну юрисдикцію у справах про банкрутство мають спеціалізовані федеральні 

суди [320, с. 360–363].  

Як справедливо зазначено в американській юридичній літературі, 

кримінальний закон у частині охорони відносин, пов’язаних з процедурою 

банкрутства, покликаний належним чином адресувати та попереджати 

протиправну поведінку боржника. У зв’язку з цим спеціальне кримінальне 

законодавство, спрямоване на захист монолітності і системності відносин 

банкрутства у тих випадках, коли боржник ігнорує презумпції довіри і порядності, 

навколо яких власне і побудовано систему норм про банкрутство. Офіційна мова 

статуту вказує на прагнення федерального законодавця охопити всі можливі 

методи (способи), якими будь-який учасник процедури банкрутства може 

порушити закон шляхом цілеспрямованих спроб завадити справедливому 

розподілу активів неплатоспроможної фізичної або юридичної особи серед її 

кредиторів [309, c. 911–912].  

Ця доктринальна теза ґрунтується, своєю чергою, на відповідних рішеннях 

судової практики, які набули прецедентного значення. У справі «United States v. 

Ellis» (1995 р.) апеляційний суд сьомого округу чітко зазначив, що спеціалізовані 

суди у справах про банкрутство покладаються на заявників у питаннях надання 

повної та достовірної інформації. У цих судах презюмується, що подані документи 

точно відображають фінансовий стан боржника. Навіть більше, установлений 
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порядок розгляду справ про банкрутство не функціонуватиме без чесної поведінки 

та інформації з боку заявника (боржника) [411]. На думку апеляційного суду 

першого округу, § 152 КК США, який уособлює ключову кримінально-правову 

заборону в розглядуваній сфері, забезпечує ефективне адміністрування інституту 

неплатоспроможності та пропорційний розподіл активів боржника шляхом 

криміналізації спроб завадити нейтральному та поінформованому визначенню 

юридичних та майнових інтересів боржника на самому початку провадження про 

банкрутство [413]. Своєю чергою, апеляційний суд дев’ятого округу у справі 

«Stuhley v. Hyatt» (1982 р.) звернув увагу на те, що принциповими цілями 

кримінально-правових заборон у цій сфері є попередження та покарання будь-яких 

спроб банкрута уникнути чесного розподілу принаймні частини своїх активів [389]. 

Американські автори Т. Огієр та Дж. Уільямс пишуть про те, що 

феноменальною рисою злочинів у сфері банкрутства є практично безмежна 

різноманітність способів їх вчинення. Зокрема, боржники можуть подавати 

неправдиву інформацію до суду, приховувати свої активи, переводити їх на 

користь третіх осіб, а також безпосередньо підкупати кредиторів та інших 

учасників процесу банкрутства для вчинення чи утримання від учинення певних 

дій на користь боржника. Кредитори, зі свого боку, можуть вступати в злочинні 

домовленості з метою фіксування цін на майно боржника, вступати у змову з 

боржником з метою використання його фіктивної схеми банкрутства у власних 

корисливих цілях або застосовувати погрози та насильство до боржника, 

примушуючи його до протиправної поведінки. Нарешті повірені у справах про 

банкрутство та інші уповноважені державою представники можуть вчиняти 

розтрату активів боржника на свою користь або одержувати незаконні винагороди за 

ухвалені в інтересах боржника чи кредиторів протиправні рішення [354, с. 317–318]. 

Відповідно до статистичних даних близько 70% усіх випадків фіктивного 

банкрутства в США поєднуються з приховуванням майна (активів). За законом 

кредитор може вилучити та реалізувати лише ті активи, які були письмово заявлені 

(позначені) боржником. Таким чином, якщо останній приховує активи, він по суті 

протиправно залишає їх у своїй власності, навіть незважаючи на наявність 
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непогашеного боргу. З метою подальшого приховування боргу боржники можуть 

передати право власності на приховане майно друзям, родичам чи іншим особам. У 

банківському секторі такі махінації на рівні потенційних ризиків фінансових утрат 

включаються у ставку кредиту, ураховуються під час розгляду кредитних заявок і в 

такий спосіб перекладаються «на плечі» всіх інших порядних громадян, які 

прагнуть одержати банківський кредит [116, с. 105]. 

Злочинам у сфері банкрутства присвячено окремий розділ 9 федерального КК, 

в якому зосереджено вісім параграфів – шість із них є безпосередньо нормами про 

кримінальну відповідальність, один містить визначення боржника (§ 151) та ще 

один розкриває повноваження федеральних прокурорів та агентів ФБР щодо 

виявлення та попередження шахрайства під час процедури банкрутства (§ 158).  

Розглядувані злочини розташовані в КК США в такій послідовності: 

приховування активів, неправдиві присяги та вимоги, незаконні винагороди (§ 152); 

розтрата активів, що належать боржнику (§ 153); діяльність службових осіб 

усупереч інтересам служби під час реалізації процедури банкрутства (§ 154); 

заздалегідь погоджене фіксування гонорарів учасників процедури банкрутства 

(§ 155); умисне невиконання положень законів чи правил у сфері банкрутства 

(§ 156); шахрайство під час процедури банкрутства (§ 157).  

У компаративістському контексті варто зазначити, що до ухвалення Закону від 

15 листопада 2011 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської 

діяльності» проблема банкрутства у вітчизняному кримінальному законодавстві 

окрім ст. 219 КК, що забороняє доведення до банкрутства, була репрезентована ще 

трьома нормами – ст. 218 («Фіктивне банкрутство»), ст. 220 («Приховування 

стійкої фінансової неспроможності») і ст. 221 («Незаконні дії у разі банкрутства»). 

Тобто в режимі кримінально-правової охорони відносин неплатоспроможності 

були втілені елементи системності. Зазначеним законом ці діяння були виведені з 

сфери кримінально-правового регулювання та були визнані адміністративними 

правопорушеннями (ст. ст. 166-17, 164-15, 166-16 КпАП відповідно). 

Запровадження кримінальної відповідальності за ці дії, так само як і за інші 
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порушення регламентованих господарським законодавством процедур 

неплатоспроможності (статті 218–221 первинної редакції КК), було зумовлене 

принциповою зміною в Україні соціально-економічних відносин, становленням і 

розвитком механізмів ринкового господарства, функціонування яких із усією 

гостротою породжує проблему належного виконання майнових зобов’язань як виду 

господарських та цивільних правовідносин [90, с. 1]. 

Відносно незначна кількість кримінальних справ, порушуваних та 

розслідуваних за цими трьома нормами КК, свідчила не про те, що відповідні 

злочини не були розповсюдженими, а про те, що йшлося про: 1) латентні злочини; 

2) злочини складні з точки зору їх розслідування; 3) диспозиції вказаних 

кримінально-правових заборон не були позбавлені вад, що ускладнювало 

застосування кримінальної відповідальності [141, с. 623]. Дещо забігаючи наперед, 

потрібно зауважити, що зі схожими труднощами правозастосування у сфері 

злочинного «банкрутства» регулярно стикається також американська практика. 

Відмінність полягає лише в тому, що остання «навчилась» більш ефективно 

нівелювати нормативні та процесуальні бар’єри на шляху кримінального 

переслідування недобросовісних боржників.  

Натомість з набранням чинності Законом про гуманізацію таке діяння, як 

приховування стійкої фінансової неспроможності, перестало визнаватися 

злочинним і було переведене в розряд адміністративних проступків (ст. 164-15 

КУпАП). І це при тому, що у висновку Головного науково-експертного управління 

Апарату ВРУ на законопроєкт, згодом ухвалений як згаданий Закон, справедливо 

зазначалося, що такі ознаки, як вчинення діяння у значному, великому чи особливо 

великому розмірі, заподіяння великої матеріальної шкоди і вчинення діяння з 

використанням службового становища, свідчать про підвищену суспільну 

небезпеку протиправних діянь. Відтворення цих кваліфікуючих ознак у складах 

адміністративних проступків не враховує ту обставину, що КУпАП подібними 

ознаками не оперує. Це є цілком виправданим, зауважували експерти, адже 

вчинення діяння за вказаних обставин свідчить про наявність у ньому суспільної 

небезпеки, а, отже, з огляду на ст. 11 КК, таке діяння повинно визнаватися 
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злочином. Як бачимо, було втрачено більш-менш надійну превентивну роль 

кримінального закону в цій частині. 

В юридичній літературі зазначено, що суспільна небезпека передбаченого 

ст. 219 КК злочину полягає в заподіянні матеріальних збитків кредиторам і державі 

внаслідок неповернення кредитів та непогашення боргів, ухилення від сплати 

податків, зборів, інших обов’язкових платежів, приватизації підприємств за 

нижчими цінами тощо. Цей злочин також опосередковано впливає на зростання 

соціальної напруги в суспільстві, адже банкрутство в багатьох випадках призводить 

до втрати робочих місць [166, с. 503].  

Критерії, за якими здійснюється виявлення ознак доведення до банкрутства, 

мають одночасно формальний (негативні економічні показники порівняно з 

нормативами або погіршена динаміка різних показників) і оціночний (невигідність 

умов угод для організації, їх вчинення на користь інших осіб; бездіяльність у тих 

ситуаціях, коли потрібно було активно діяти) характер. У зв’язку з цим виникає 

потреба не лише проаналізувати документи обліку та звітності, а й вникнути в 

нюанси і підґрунтя фінансово-господарської діяльності, визначити, на чию користь 

чи, навпаки, шкоду були вчинені певні дії (бездіяльність), хто мав повноваження і 

був зобов’язаний вчиняти відповідні дії, однак не вчинив їх, або не мав 

повноважень, однак виконував якісь дії.  

Варта підтримки теза про те, що під час аналізу сукупності угод потрібно 

керуватися не стільки формальними (розрахунок і аналіз значень показників і 

тенденцій їх зміни), скільки сутнісними критеріями: фінансово-економічним 

змістом і наслідками угод, дій і бездіяльності осіб, які мають можливість визначати 

діяльність суб’єкта господарювання, яка стала причиною виникнення або 

збільшення його неплатоспроможності [218, с. 97]. 

Українському правозастосувачу варто нагадати про те, що невідповідність дій 

(бездіяльності) боржника виявляється передусім у тому, що їх справжньою метою 

виступає банкрутство і ліквідація відповідного суб’єкта економічних відносин, а 

тому економічно значущі дії (передусім угоди) боржника повинні розглядатися не 
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ізольовано, а в операційній сукупності – пріоритетне значення повинно надаватись 

їхньому об’єктивному економічному змісту, а не лише юридичній оцінці. 

У США система нормативних та адміністративних заходів, які регламентують 

процедуру банкрутства, розроблена таким чином, щоб надати фізичній особі чи 

компанії можливість реорганізувати свою фінансову діяльність або, у разі 

неможливості чи недоцільності такої реорганізації, розподілити активи боржника 

між кредиторами. В американському юридичному слензі такий розподіл навіть 

отримав окрему назву «свіжий старт» (англ. – «fresh start», в українському перкладі 

це може означати «почати з чистого аркуша»).  

Головна ідея американської моделі банкрутства полягає в презумпції того, що 

боржник під час провадження про стійку неплатоспроможність розкриє всі свої 

активи та зобов’язання, іншими словами – покаже справжню картину свого 

майнового стану. У цьому сенсі спостерігаємо за схожістю підходів у США та 

Україні до розуміння змісту та мети процедури банкрутства. 

Складно погодитись із твердженням Є. Колініченка про те, що кримінальне 

законодавство більшості зарубіжних країн розмежовує поняття «фінансова 

неспроможність» і «банкрутство», розглядаючи останнє як злочин [134, с. 36]. 

Можливо, саме таке нормативне розмежування і притаманне окремим державам, 

які було б доцільно назвати автору. Водночас можу категорично заперечити 

розуміння банкрутства як виключно злочинного діяння в США. По-перше, весь 

текст КБ США з позицій позитивного законодавства регулює різноманітні питання, 

пов’язані з банкрутством, при цьому безліч разів використовуючи саме це поняття. 

По-друге, аналіз диспозицій кримінальних заборон на фіктивне банкрутство, 

зосереджених у відповідній главі федерального КК, дозволяє дійти безапеляційного 

висновку про те, що кримінальним законом караються різноманітні та переважно 

шахрайські посягання на встановлені законом відносини у сфері банкрутства. 

Тобто йдеться про злочини, спрямовані на легітимні відносини в сфері такого ж 

легітимного (тавтологія вимушена) банкрутства. 

У порівняльно-правовому контексті варто зауважити, що американському 

праву взагалі і кримінальному зокрема наразі невідоме поняття «доведення до 
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банкрутства» у його вітчизняній кримінально-правовій інтерпретації. З 

урахуванням специфіки здійснення економічної діяльності в США, 

загальноприйнятих підходів до ведення бізнесу та фінансової неспроможності, в 

американській діловій та правовій культурі умисна поведінка, спрямована на 

руйнування успішного бізнесу, невжиття вичерпних заходів до його відновлення за 

наявності можливостей до цього, є швидше девіантною, нетиповою. Можливо, 

передбачене вітчизняним КК доведення до банкрутства як умисні дії 

відповідальної особи, спрямовані на настання стійкої фінансової неспроможності 

суб’єкта господарювання, є своєрідним феноменом пострадянської економіки, за 

якої керівники зацікавлені в штучному припиненні успішної господарської 

діяльності очолюваних, однак неналежних їм на праві власності підприємств з 

метою переведення ліквідних активів у свою власність чи під свій контроль 

[105, с. 239]. Справді, важко уявити, що власник чи акціонери успішної компанії 

свідомо підуть на її знищення через банкрутство. Адже виникає справедливе 

запитання: навіщо це робити? Отже, навіть на цьому прикладі спостерігаються 

кардинальні відмінності в, так би мовити, економічній та правовій ментальності 

вітчизняного та американського бізнесу. 

§ 152 КК США, який має назву «Приховування активів; хибні повідомлення та 

вимоги; хабарництво» складається з дев’яти частин, які, якщо звернутись до 

вітчизняної кримінально-правової термінології, описують альтернативні форми 

об’єктивної сторони складу злочину. Так, за ч. 1 § 152 КК США кримінальній 

відповідальності підлягає особа, яка свідомо та шляхом обману приховує від 

розпорядника майна, судового виконавця чи будь-якого іншого призначеного 

судом представника або від кредиторів під час провадження у справі про 

банкрутство будь-яке майно, що належить боржнику. Частини 2 і 3 забороняють 

надавати будь-які неправдиві свідчення чи робити будь-які хибні заяви під 

присягою під час здійснення провадження про банкрутство. Умисне і шахрайське 

подання будь-якої вимоги щодо майна боржника або подання такої претензії під 

час розгляду справи про банкрутство в суді, особисто або з залученням 

посередника чи адвоката, визнається окремим злочином на підставі 
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ч. 4 § 152 КК США. П’ята частина цієї заборони визнає злочином, відповідно, 

умисне шахрайське заволодіння майном боржника після відкриття провадження 

про банкрутство. Шоста частина забороняє одержувати чи надавати будь-яку 

матеріальну винагороду особі з метою спонукати її вчинити чи утриматись від 

учинення будь-яких значущих дій під час процедури банкрутства. Ч. 7 § 152 

КК США безпосередньо спрямована проти тих правопорушників – фізичних осіб 

та представників корпорації, які свідомо та в обманний спосіб переводять своє 

майно на користь третіх осіб чи приховують його в будь-який інший спосіб. 

Нарешті, частини 8 та 9 зазначеної заборони регламентують підстави кримінальної 

відповідальності за підроблення чи незаконне вилучення будь-якого офіційного 

документа (запису) про майновий стан чи фінансові операції боржника. Ознаки 

декількох найбільш активно застосовуваних на практиці заборон стануть 

предметом докладного аналізу в наступних рядках дисертації. 

За будь-яке з перерахованих зловживань у сфері банкрутства кримінальним 

законом передбачено штраф у розмірах, визначених федеральним КК, позбавлення 

волі строком до п’яти років чи одночасне застосування обох покарань. У частині 

законодавчої регламентації розмірів штрафу спостерігаємо «відсильний» характер 

§ 152, адже види та розміри кримінальних штрафів для фізичних осіб і корпорацій 

закріплені в § 3571 КК США, у частині (b) якого зазначено, що штраф за фелонію, 

вчинену фізичною особою (до фелоній віднесено також шахрайство у сфері 

банкрутства), не може перевищувати 250 тис. дол. (500 тис. дол. для корпорацій). 

На цьому прикладі (до речі, не єдиному) спостерігаємо певний, хоча і не досить 

високий, рівень інтегрованості та взаємопов’язаності кримінально-правових 

приписів по всій площині федерального КК. Через це можна лише частково 

погодитись з позицією І. Козочкіна, який звертає увагу, поміж іншого, на такі вади 

федерального КК, як казуїстичність, описовий характер норм, архаїчність, 

відсутність термінологічної одноманітності, невпорядкованість [133, с. 16]. 

Наведені характеристики справді мають місце, водночас до них потрібно 

звертатись із застереженнями, адже певні елементи кодифікації в американському 

кримінальному законі все ж таки простежуються.  
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Змістово ч. 1 § 152 КК США, у якій закріплено заборону на приховування 

активів від кредиторів, побудовано таким чином, щоб охоплювати всі можливі 

способи «маскування» права власності на активи – починаючи від простого 

невключення окремих видів майна у спеціальний реєстр активів боржника, який 

повинен заповнюватися після початку провадження про банкрутство, і завершуючи 

складними формами співучасті, коли пов’язана з боржником особа отримує 

безпосередньо від нього або через підставних осіб активи боржника у власність чи 

довірче управління. Для встановлення ознак (елементів) злочину державне 

обвинувачення повинно довести, що: 1) процедуру банкрутства було розпочато; 

2) обвинувачений приховав майно у будь-який шахрайський спосіб; 3) майно було 

віднесене судом до ліквідаційної маси, і воно підлягає відчуженню на користь 

кредиторів. 

На практиці встановлення цих нібито очевидних для правозастосувача 

елементів протиправної поведінки стикається з численними труднощами. Так, 

окрім питання про встановлення умислу і спеціальної мети на шахрайське 

порушення покладених на боржника обов’язків, чимало проблем правового 

характеру виникає навколо питання про те, чи віднесено майно, яке є предметом 

розгляду у кримінальній справі, до категорії відчужуваних активів, які згадуються в 

юридично поєднаному з кримінальною справою провадженні про банкрутство. 

Очевидно, що питання про правовий статус активів перебувають на межі галузей 

кримінального і цивільного права. При цьому неважливо, предметом приховування 

боржника були готівкові чи безготівкові кошти, авторські права, цінні папери чи 

інше майно – у § 152 КК США йдеться про незаконні операції з будь-яким майном 

боржника, на яке накладено заборону на відчуження.  

Американські дослідники підкреслюють неабияку гнучкість формулювань 

§ 152 КК США. Справді, цей параграф забороняє під загрозою кримінальних 

санкцій не лише поведінку боржників, кредиторів та повірених, а й поведінку будь-

якої особи, яка прагне отримати незаконні переваги за рахунок порушення норм 

КБ США. Таким чином, будь-яка особа, яка свідомо і обманним шляхом приховує 

майно, робить завідомо неправдиві заяви в справі про банкрутство, отримує або 
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переміщує майно, знищує чи приховує документи, які стосуються справи про 

банкрутство, або використовує справу про банкрутство з метою реалізації 

шахрайської схеми в іншій сфері, порушує § 152 КК США [354, с. 322–323].  

Відмежування норм про злочини, пов’язані з банкрутством, від цивільно-

правових заборон у цій сфері та від інших економічних посягань відбувається 

здебільшого за ознаками спеціальної мети. Відповідний стандарт вимагає 

встановлення тієї критичної обставини, що особа прагнула порушити нормативні 

або процесуальні аспекти процедури банкрутства свідомо та у шахрайський спосіб. 

Наразі суди тлумачать «шахрайський» умисел у справах про банкрутство 

здебільшого одноманітно: діяння визнається вчиненим шляхом обману, якщо його 

метою був обман Сполучених Штатів (колективне позначення кола потерпілих 

осіб) чи конкретно повіреного у справах про банкрутство. Своєю чергою, діяння з 

метою обману означає свідому поведінку з обов’язковою спеціальною метою 

ввести потерпілого в оману [421]. При цьому спеціальна мета стає, за загальним 

правилом, зовнішнім виразом корисливих спонукань винного боржника чи іншої 

особи – отримати конкретні матеріальні переваги для себе чи інших осіб у будь-

який протиправний спосіб. Хоча на практиці таке поширювальне тлумачення 

дефініції злочинної мети здатне охопити будь-які спроби боржника (іншого 

учасника процедури банкрутства) ухилитися від задоволення законних вимог 

кредиторів, насправді це не так. Спрямованість поведінки боржника-

правопорушника виходить за межі прагнення забезпечити певні переваги для 

себе – наголос робиться саме на активному введенні в оману, на перекручуванні 

істини і справжніх відомостей в частині, що стосується всіх аспектів його 

майнового стану та процедури розгляду справи про банкрутство.  

Американський автор Н. Гевертц пояснює відмінність між механізмами 

цивільно-правової та кримінально-правової відповідальності за фіктивне 

банкрутство таким чином. Перші зосереджені на виявленні та розподілі активів 

боржника, а не на діяннях боржника. У разі розгляду цивільної справи про 

банкрутство йдеться про оптимізацію та справедливий розподіл активів боржника 

між кредиторами. Натомість у разі реалізації фіктивного банкрутства як 
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федерального злочину увага правоохоронних органів і суду зосереджується 

передусім на вивченні механізмів поведінки боржника, установленні її 

неправомірності на підставі фактичних обставин, досліджених у конкретній 

кримінальній справі. Автор підкреслює, ще через a priori різну спрямованість 

кримінально-правового та цивільно-правового реагування на прояви фіктивного 

банкрутства в судовій практиці на рівні федеральних апеляційних судів 

спостерігається певна непослідовність в інтерпретаційних підходах до спеціальних 

статутів і, відповідно, в ухвалених рішеннях [309, с. 910–911].  

Тут у нагоді стають кримінально-процесуальні положення, адже справжню 

спрямованість умислу боржника в цих безперечно складних справах можна 

встановити лише на підставі всебічного дослідження непрямих доказів. На 

практиці особи прагнуть за будь-яку ціну зберегти свої активи від законних вимог 

кредиторів і водночас продовжують стабільно отримувати економічну вигоду з 

них, водночас успішно і в різний спосіб приховуючи мету своєї протиправної 

поведінки. Саме тому суди вдаються до застосування особливого процесуального 

тесту «практики діяльності» (англ. – «course of conduct») боржника – вивчають усі 

супутні обставини і факти, які здатні розкрити його справжню економічну 

мотивацію і, відповідно, специфічну юридичну мету – обманути систему та 

зберегти своє майно [306]. 

Для порівняння, у ст. 219 вітчизняного КК законодавець указав на вчинення 

спеціальним суб’єктом дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності 

суб’єкта господарської діяльності, і якщо це безпосередньо завдало великої 

матеріальної шкоди державі чи кредитору. Таким чином, тут уже на рівні 

диспозиції статті правозастосувач зорієнтований на необхідність ретельного 

вивчення всього комплексу умисних дій боржника, які були спрямовані на активне 

приведення підконтрольного йому бізнесу в стан неспроможності. Для цього, так 

само як і за описаного в попередньому абзаці американського сценарію шахрайства 

у банкрутстві, потрібно опрацювати всі непрямі докази, які зрештою здатні вказати 

на комплекс безпідставних економічних рішень, спрямованих на обслуговування 
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конкретної злочинної мети, а саме – доведення суб’єкта господарської діяльності 

до стійкої фінансової неспроможності.  

Другим за ступенем поширеності на практиці видом злочинного діяння, 

описаного у § 152 КК США, є de facto обман запровадженої в державі системи 

банкрутства в її найрізноманітніших проявах. Відповідно до ч. 2 цього параграфу 

злочином визнається свідоме лжесвідчення чи подання будь-якої неправдивої 

інформації, пов’язаних з триваючим провадженням у справі про банкрутство на 

підставі КБ США. Відповідно, для успішного кримінального переслідування на 

підставі ч. 2 § 152 КК США потрібно встановити чотири обов’язкові елементи 

цього злочину: здійснювалось провадження у справі про банкрутство; особа 

зробила будь-яку неправдиву письмову чи усну заяву, будучи обізнаною про 

санкції за лжесвідчення; заява стосувалась будь-якого матеріального факту; заяву 

було зроблено свідомо та в обманний спосіб [398, c. 425]. Принагідно звертаючись 

до вітчизняної термінології, зауважу: ці ознаки вказують на формальну 

конструкцію складу злочину.  

У кримінальній справі «United States v. Young» (1964 р.), яка стала предметом 

апеляційного перегляду федеральним судом сьомого апеляційного округу, було 

вкотре підтримано усталену в судовій практиці позицію про те, що злочинне 

лжесвідчення під час банкрутства вважається закінченим у момент подання 

підписаних документів, які стосуються справи про банкрутство, і при цьому 

самостійне розкриття у подальшому справжньої інформації вже не матиме 

юридичного значення для звільнення від кримінальної відповідальності. Головне, 

щоб було встановлено умисел боржника чи іншої пов’язаної з банкрутством особи 

на момент подання (розкриття) ним будь-якої матеріальної для цілей 

кримінального провадження інформації [420]. 

Критично порівнюючи тексти ч. 1 та ч. 2 § 152 КК США, Н. Гевертц виявив 

їхню «небезпечну», з точки зору дублювання кримінальної відповідальності, 

схожість. Справді, для встановлення вини особи в обманному приховуванні майна 

на підставі § 152(1) КК США суд, як уже було зазначено вище, повинен установити 

три обов’язкові елементи: 1) провадження про банкрутство було відкрите на 
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момент вчинення протиправних дій; 2) особа приховала майно від повіреного у 

справі про банкрутство у будь-який шахрайський спосіб; 3) майно є принаймні 

частиною активів боржника, які підлягають відчуженню. А для визнання особи на 

підставі § 152(2) винною в спеціальній формі приховування активів, поєднаній з 

поданням завідомо неправдивої усної чи письмової заяви, потрібно встановити 

чотири елементи: 1) провадження про банкрутство було відкрите на момент 

вчинення протиправних дій; 2) особа зробила завідомо неправдиву заяву, яка 

стосувалась саме провадження про банкрутство; 3) заява мала матеріальний 

характер; 4) особа знала про недостовірний зміст такої заяви. На практиці більшість 

офіційних документів, які стосуються процедури банкрутства, містять формулу 

спеціального застереження про відповідальність за подання завідомо неправдивої 

інформації. Таким чином, навіть залишення графи для відповіді на запитання про 

достовірність інформації незаповненою може утворювати склад злочину, 

передбаченого § 152(2) КК США [309, с. 913]. 

Колізійна ситуація в контексті застосування обох заборон виникає тоді, коли 

боржник чи інша особа під час розгляду справи про банкрутство декларує завідомо 

неправдиві показники свого фінансового стану. У такому разі виникають підстави 

для кримінального переслідування одразу за першою та третьою частинами 

§ 152 КК США. З точки зору вітчизняної кримінально-правової доктрини, а саме – 

правил кваліфікації злочинів, тут постає питання про конкуренцію загальної і 

спеціальної норми кримінального закону, яке в цій ситуації повинно вирішуватись 

на користь спеціальної норми – ч. 3 (приховування через подання завідомо 

неправдивої заяви). Водночас американській теорії та судовій практиці, на відміну 

від української, невідоме таке розмежування заборон з урахуванням правил 

кваліфікації. У США аргументація щодо питань про цю юридичну колізію 

побудована виключно навколо гарантованого поправкою V до Конституції правила 

про заборону двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне й те саме 

діяння. Причому орієнтиром виступає прецедентна судова практика [408; 419].  

Проаналізувавши елементи деяких злочинних діянь, описаних у тексті § 152 

КК США, можна (очевидно з меншим ступенем наукової актуальності) відзначити 
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їхню загальну схожість з ознаками об’єктивної сторони раніше регламентованих 

вітчизняним КК незаконних дій у разі банкрутства (ст. 221) та фіктивного 

банкрутства (ст. 218). Американська норма, як видається, втілює саме такий 

гібридний варіант захисту відносин банкрутства від будь-яких форм зловживань: 

різноманітних проявів обману, корупції, підробки чи викрадення інформації. Серед 

схожих ознак кримінальної відповідальності за незаконні дії під час банкрутства 

була, зокрема, і обстановка злочину – після початку судового провадження у справі 

про банкрутство [54, с. 636].  

На цьому фоні низку критичних зауважень викликає переведення 

протиправного діяння «незаконні дії у разі банкрутства» до сфери адміністративно-

правового регулювання, здійснене вітчизняним законодавцем у 2011 році. Адже 

нормативне закріплення умисного приховування майна, відомостей про майно, 

передачі майна в інше володіння або його відчуження чи знищення, а також 

фальсифікації, приховування або знищення документів під час провадження у 

справі про банкрутство, що завдали великої матеріальної шкоди, демонструє саме 

суспільну небезпеку, а не властиву адміністративному праву суспільну шкідливість 

таких дій.  

Варто висловити деякі міркування щодо перспектив удосконалення 

українського законодавства про відповідальність за злочини у сфері банкрутства та 

практики його застосування. Наразі актуальним залишається питання про 

доцільність криміналізації необережного банкрутства.  

Український законодавець по суті приєднався до висловленої в теорії 

кримінального права позиції про те, що кримінальний закон повинен карати лише 

випадки умисного доведення до банкрутства; натомість криміналізація 

необережного створення та збільшення неплатоспроможності може означати 

запровадження кримінальної відповідальності по суті за саму підприємницьку 

діяльність, яка в українських реаліях ведення бізнесу і так постійно перебуває в зоні 

високих ризиків.  

Водночас заради наукової справедливості варто зауважити, що хоча така 

позиція на сьогодні є панівною, водночас вона не повинна сприйматись як аксіома. 
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Цікавий аргумент на користь запровадження кримінальної відповідальності за 

необережне банкрутство пропонує І. Клепицький. На його думку, необережне 

банкрутство є винним заподіянням майнової шкоди іншій особі, що споріднює таку 

заборону з нормою про необережне знищення або пошкодження майна. Оскільки 

за останнє передбачена кримінальна відповідальність, то немає причин, вважає 

дослідник, не розглядати і необережне банкрутство як злочин. До того ж 

необережне банкрутство є більш небезпечним, аніж знищення чи пошкодження 

майна через необережність, оскільки завдає шкоду не лише майновим інтересам 

кредиторів, а й всьому народному господарству, підриваючи при цьому довіру до 

кредитних відносин і позбавляючи економіку життєво важливих для її успішного 

розвитку матеріальних ресурсів. Ідеться, додає автор, про очевидно винні дії, які 

виходять за межі обґрунтованого господарського ризику [123, с. 254, 301–302].  

Кримінально караним банкрутством, учиненим з необережності, може 

визнаватись така поведінка: надмірні, нерентабельні витрати боржника, які не 

відповідають його майновому становищу та елементарним правилам обачності; 

незадовільне розміщення капіталу; легковажне використання наданого кредиту; 

отримання у борг нових сум особою, яка знає або повинна знати про свою 

неплатоспроможність; надання легковажних гарантій; укладання завідомо збиткової 

або спекулятивної угоди з товарами або цінними паперами, яка не відповідає 

вимогам господарювання тощо. Вітчизняні автори констатують, що норми про 

кримінальну відповідальність за необережне банкрутство відомі законодавству 

деяких іноземних держав – Австрії, Болгарії, Латвії, Польщі, Швеції, ФРН 

та ін. [71, с. 102]. 

Б. Грек називає безкарність необережного банкрутства надзвичайним 

лібералізмом вітчизняного кримінального закону. Дослідник небезпідставно вказує 

на те, що найбільш тяжкі та очевидно протиправні випадки «необережного 

банкрутства» є не менш небезпечними посяганнями на чужі майнові права та 

інтереси, аніж злісне банкрутство [41, с. 152]. 

Свого часу Г. Болдарь висувала пропозицію доповнити вітчизняний КК 

нормою про відповідальність за необережне вчинення засновником (учасником) 
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або службовою особою діянь, які призвели до стійкої фінансової неспроможності 

банків та інших фінансових установ, містоутворювальних, стратегічних та 

особливо небезпечних підприємств, якщо це завдало великої матеріальної шкоди 

державі чи кредиторам. Свою позицію дослідниця пояснювала підвищеною 

суспільною небезпекою банкрутства зазначених суб’єктів господарювання [15, 

с. 160–161]. Принагідно додам, що в частині доведення банків до стійкої фінансової 

неспроможності вітчизняний законодавець ухвалив спеціальну заборону – 

ст. 218-1 КК, щоправда закріпивши вказівку на виключно умисну форму вини 

правопорушника. 

Ідея криміналізації необережного банкрутства, зокрема банків та інших 

фінансових установ, знаходить підтримку і в дослідженні А. Тімербулатова. 

Учений окреслює три групи банківських установ, які стали банкрутами: жертви 

керівників – шахраїв, банкрути в силу об’єктивних причин та банки, які 

збанкрутували в результаті якраз таки необережних дій своїх керівників. При 

цьому до необережних дій, наслідком яких стає неплатоспроможність банку, 

правник відніс укладання ризикових угод, безпідставні витрати, незабезпечені 

кредити тощо. Ці дії, як правило, вступають у грубе протиріччя з вимогами про 

виправданий ризик і встановленими нормами поведінки у сфері банківської 

діяльності: положеннями про порядок видачі кредитів, установленими для 

кредитних установ, правилами укладання договорів тощо [230, с. 4].  

За криміналізацію необережного доведення банку до неплатоспроможності у 

межах новоствореної заборони виступає український автор Є. Васілін. Він пише 

про те, що незважаючи на іманентно ризиковий характер, притаманний банківській 

діяльності, кримінально-правовий механізм охорони прав кредиторів та держави не 

може вважатися ефективним без можливості засудження за необережне доведення 

банку до неплатоспроможності. Цей висновок пояснюється тим, що чинна редакція 

ст. 218-1 КК фактично позбавляє суд та інші правозастосовні органи можливості 

достовірного встановлення ознак суб’єктивної сторони складу передбаченого нею 

злочину і, відповідно, можливості винесення компетентного рішення.  
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Водночас з приводу встановлення правозастосовними органами ознак 

суб’єктивної сторони доведення банку до неплатоспроможності варто висловити 

застереження: існує ризик того, що за умов застосування складних для сприйняття, 

подекуди неоднозначних положень фінансового (зокрема банківського) 

законодавства компетентні представники правоохоронних органів та судді, не 

виявивши ознак умислу в поведінці правопорушника, просто звертатимуться до 

такого собі «плану Б» у вигляді необережної поведінки, яку, повторюсь, 

надзвичайно складно відмежувати від суто ризикових і водночас цілком легальних 

операцій. Зазначений підхід у контексті неприйнятності криміналізації 

необережного банкрутства корелює з висловленими в п. 2.4.2. дисертації 

аргументами на користь законодавчого запровадження правила про юридичну 

помилку: створюється небезпека того, що в разі встановлення відвертої помилки з 

боку боржника щодо протиправного характеру його економічно значущої 

поведінки, йому може бути «в автоматичному режимі» інкриміноване необережне 

створення фінансової неспроможності. Очевидно, що такий алгоритм кваліфікації є 

неприйнятним. 

Визнаючи можливість запровадження кримінальної відповідальності за 

недбалість у кредитних операціях, що призвела до неплатоспроможності, 

Б. Волженкін зауважував, що в сучасних умовах, коли підприємницьку діяльність 

здійснюють багато людей, які мало обізнані в питаннях фінансового та 

банківського права, бухгалтерського обліку, не маючих досвіду в кредитних 

операціях тощо, було б неправильно встановлювати кримінальну 

відповідальність просто за допущені ними помилки, легковажність, що 

спричинило банкрутство [32, с. 233–234]. 

Для цілей доречного порівняння зазначу, що в американському кримінальному 

законодавстві, так само як і в українському, акцент робиться саме на протидії 

злісним, переважно обманним схемам у провадженнях, пов’язаних з банкрутством. 

Американському кримінальному закону також невідомі випадки необережного 

банкрутства – вони можуть бути адресовані у спеціальних провадженнях про 

банкрутство, які, своєю чергою, мають переважно цивільно-процесуальний зміст і 
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форму. Водночас практиці цієї держави відомі випадки банкрутства, які є злісними 

за змістом, однак необережними за психічним ставленням боржника до своїх дій та 

їхніх наслідків. Ідеться про легковажне використання наданого банком кредиту як 

одну з можливих форм поведінки несерйозного боржника, про що згадують, 

зокрема, О. Дудоров та Р. Мовчан [71, c. 102].  

З урахуванням наведених вище позицій і за результатами власного аналізу 

висловлюю власну позицію про недоцільність криміналізації необережного 

банкрутства на сучасному етапі розвитку відносин ринкової економіки в Україні. 

Ця позиція кореспондує чинному підходу українського законодавця і водночас не 

відповідає протилежній аргументації вітчизняних науковців, які пропонують 

визнавати необережне створення неплатоспроможності окремим злочином. 

Викладене свідчить про складність і водночас нагальну потребу у розв’язанні 

проблем ефективної протидії зловживанням у сфері відносин банкрутства як в 

Україні, так і в США.  

Констатовано відмінні підходи в частині конструювання відповідних заборон, 

їхньої кількості, періодичності застосування на практиці та частоти внесення змін, 

розвитку судової практики та реалізації попереджувальних правових заходів. За 

результатами порівняння зроблено висновок про те, що сучасний стан 

кримінально-правової охорони відносин фінансової неспроможності (банкрутства) 

в Україні є незадовільним. Критикована в межах дисертації надмірна «гуманізація» 

кримінальної відповідальності за господарські злочини призвела до того, що наразі 

в КК залишилась лише одна норма – доведення до банкрутства (ст. 219), яка за 

змістом і сферою регулювання є необґрунтовано ізольованою від завдань 

кримінально-правової охорони економічних відносин у нашій державі, а також від 

сучасних реалій ведення бізнесу. Визнано помилковим законодавче рішення щодо 

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

умовним ядром усього комплексу заходів кримінально-правової охорони відносин 

фінансової неспроможності. 

Натомість підхід американського законодавця до кримінально-правової 

охорони відносин банкрутства сприймається одночасно як повчальний і 

суперечливий. Позитив убачається в тому, що федеральний законодавець постійно 
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здійснює моніторинг відносин у ключових секторах національної економіки, 

зокрема девіантних відносин, результатом чого є внесення, за потреби, змін для 

забезпечення протидії новим формам білокомірцевих зловживань у сфері 

банкрутства. З іншого боку, існування шести заборон у сфері охорони порядку 

визнання суб’єктів економічних відносин неплатоспроможними сприймається як 

надмірно казуїстичний підхід. У порівнянні, навіть чотирьох норм, спрямованих на 

протидію проявам злочинного банкрутства, які існували в КК з 2001 по 2011 рік 

(ст. ст. 218, 219, 220, 221), було більш аніж достатньо – їх варто було би об’єднати у 

дві статті, присвячені фіктивному банкрутству (основна норма) та зловживанням до 

і під час провадження про банкрутство (допоміжна норма), які, за умови 

досконалого юридичного опису відомих практиці форм зловживань у позначеній 

сфері, буди би здатні ефективно протидіяти спробам зловмисників використовувати 

правовий інститут фінансової неспроможності в протиправних цілях. 

 

Висновки до розділу 3 

1. За результатами опрацювання здобутків кримінального права та практики 

його застосування в США та Україні щодо відповідальності за економічні злочини 

виявлено такі спільні ознаки відповідних посягань, як обман та, меншою мірою, 

зловживання довірою. Установлено, що досліджуваній категорії злочинів 

притаманна латентна, de facto шахрайська форма поведінки правопорушника, який 

перекручує економічно значущу інформацію для досягнення певної суспільно 

шкідливої мети. Для порівняння, у змісті більшості статей розділу VII Особливої 

частини КК можна також простежити спільну характеристику, пов’язану з 

перекручуванням економічно значущої інформації: відповідні діяння вчиняються 

переважно в спосіб обману або зловживання довірою. 

2. Установлено, що ефективність кримінально-правової охорони фондового 

ринку України не останньою чергою залежить від того, наскільки вдало в тексті 

закону про незаконне використання інсайдерської інформації відбиті ознаки 

відповідних зловживань і наскільки зміст відповідної норми узгоджений з 

положеннями регулятивного законодавства. Попри окремі вади чинна редакція 
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ст. 232-1 КК загалом дозволяє давати належну кримінально-правову оцінку 

інсайдерським зловживанням. Зокрема, так само як американський аналог, норма 

про інсайдерство враховує потребу в охороні фундаментальної для коректного 

функціонування фондового ринку інформаційної симетрії: масив значущої для 

визначення вартості цінних паперів інформації повинен бути однаково доступним 

для всіх адресатів. Відсутність відповідної правозастосовної практики пояснено 

внутрішніми особливостями функціонування національного фондового ринку, його 

нерозвиненістю.  

3. Критичне порівняння норми КК про маніпулювання на фондовому ринку з 

відповідною американською забороною розкриває казуїстичність та змістову 

неоднозначність першої. Складне, нерідко суперечливе регулятивне законодавство 

не лише не покращує ситуацію на ринках, а, навпаки, створюючи правову 

невизначеність, відштовхує потенційних інвесторів у цінні папери. Тому 

правильним підходом стане редакційне спрощення тексту ст. 222-1 КК, а також її 

застосування на кшталт усталеної практики в країнах з потужним фондовим 

ринком: потрібно керуватись не лише критеріями та методиками виявлення 

маніпулятивних ознак, а передусім прагматичними міркуваннями про забезпечення 

оптимальної роботи фондового ринку, керуючись законами ринкової економіки.  

4. На підставі ретельного опрацювання законопроєктних новел і висловлених у 

кримінально-правовій доктрині пропозицій підтримано думку про доцільність 

установлення в КК норми про податкове шахрайство, конструкція якої 

визначатиметься ідеєю обману контролюючих органів. Доведено, що 

перекручування податкової звітності як одна з можливих форм такого спеціального 

виду шахрайства дозволить охопити, поміж іншого, випадки невідбиття 

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

ураховуватиме ту обставину, що зміст обману, який спричиняє невиконання 

податкового зобов’язання, може стосуватись також інших, окрім об’єкта 

оподаткування, елементів правового механізму податку чи збору – його ставки, 

платника, бази або одиниці оподаткування тощо.  
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5. Порівняльний аналіз двох ключових заборон у сфері охорони фінансової 

системи – § 1344 КК США та ст. 222 КК, з позицій їхнього змісту та інтенсивності 

застосування, розкриває дві ключові відмінності. По-перше, за сферою 

кримінально-правового регулювання вітчизняна кримінально-правова норма є 

ширшою за умовний американський аналог, оскільки покликана охороняти законні 

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

державної влади, органів влади АРК чи органів місцевого самоврядування або 

взагалі будь-яких інших кредиторів. По-друге, якщо § 1344 КК США традиційно 

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

правозастосовній практиці інтерпретується обмежувально. Про обмежувальне 

тлумачення норми про шахрайство з фінансовими ресурсами свідчить лексичний 

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

актуалізує відмежування складу цього економічного злочину від загального складу 

шахрайства (ст. 190 КК). 

Визначено дві спільні ознаки порівнюваних заборон: надання завідомо 

неправдивої інформації полягає в обмані кредиторів, який набуває здебільшого 

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

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

закінченими з моменту надання конкретному адресату неправдивої інформації 

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

6. Установлено наявність у США жорсткої й водночас ефективної моделі 

кримінально-правової охорони економічних відносин від антиконкурентних 

зловживань, застосування якої дозволяє вчасно реагувати на нові прояви 

монопольних змов, що перманентно загрожують ринковим відносинам у цій 

державі. На підставі ознайомлення з відповідними приписами американського 

кримінального законодавства зроблено висновок про доцільність криміналізації 

найбільш небезпечних форм зловживань у сфері економічної конкуренції: 

кримінальна відповідальність за федеральні антиконкурентні зловживання слугує 

важливим превентивним фактором у частині регулювання відносин національної 

комерції. Аргументовано доцільність рекриміналізації в Україні, у межах 
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відновленої ст. 228 КК, найбільш небезпечних проявів узгодженої антиконкурентної 

поведінки, передусім у формі координованої змови декількох учасників ринку на 

фіксування цін.  

7. Констатовано відмінність запроваджених у США та Україні підходів до 

тлумачення ознак злочинних порушень порядку обігу відомостей, які становлять 

комерційну таємницю. Установлено, що у вітчизняній доктрині та правозастосовній 

практиці істотний вплив на з’ясування змісту відповідних криміноутворювальних 

ознак, передусім ознак комерційної таємниці, чинять численні положення 

регулятивного законодавства, передусім цивільного та господарського. Натомість у 

США змістове наповнення відповідних заборон здійснюється переважно через 

напрацювання прецедентного права – федеральні апеляційні суди та ВС США 

тлумачать відповідні положення КК США, аналізуючи їх через призму здобутків 

судової практики та змінюючи своїми рішеннями кримінальне право в цій частині.  

За результатами «внутрішнього» порівняння ознак суміжних складів злочинів, 

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

умовними американськими аналогами запропоновано редакційно узгодити ознаки 

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

порядку отримання та використання комерційної або банківської таємниці». 

Аргументовано, що в новоствореній нормі потрібно буде закріпити підстави 

відповідальності як за незаконне отримання відповідних відомостей, так і за їхнє 

незаконне використання, що спричинило істотну шкоду чи інші тяжкі наслідки 

власнику відомостей, які було обмежено в доступі.  

8. Підтримано позицію авторів, які негативно сприймають ідею законодавчого 

закріплення спеціальної норми, присвяченої кримінальній відповідальності за 

доведення банку до неплатоспроможності (ст. 218-1 КК). Аргументовано, що 

доповнення тексту КК цією статтею повинно розглядатись не як запровадження 

кримінальної відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності, а як 

диференціація кримінальної відповідальності за це посягання, яка відбулась за 

рахунок виділення зі ст. 219 КК найбільш суспільно небезпечних дій та 

встановлення за їхнє вчинення більш суворої відповідальності порівняно з 
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передбаченою ст. 219 КК. Висловлено пропозицію відмовитись від цієї заборони та 

повернутись до чинних раніше нормативних підстав відповідальності пов’язаних із 

банком-банкрутом осіб.  

9. За результатами критичного опрацювання висловлених в українській та 

американській доктрині позицій, а також на підставі дослідження релевантних 

матеріалів правозастосовної практики в контексті вирішення питання про 

перспективність криміналізації необережного банкрутства висловлено позицію про 

недоцільність реалізації такого підходу на сучасному етапі розвитку економічних 

відносин в Україні.  
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РОЗДІЛ 4 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ, ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА 

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО 

ВПЛИВУ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ  

В США ТА УКРАЇНІ 

 

4.1. Юридичний аналіз видів покарань за економічні злочини  

Замість преамбули до цього підрозділу варто навести слова одного 

американського дослідника, які уособлюють американський світогляд у частині 

застосування покарання за вчинений злочин. Дж. Уілей пише, що, на відміну від 

смерті та податків, в’язниця – це прояв системи, орієнтованої на вину. Це те, у що 

американці вірять, і саме так повинно бути. Національна обітниця американців – це 

свобода і справедливість для всіх. Якщо Сполучені Штати забирають твою свободу, 

то це зроблено на вимогу справедливості: ти заслуговуєш на осуд [380, с. 1161]. 

М. Хавронюк влучно охарактеризував негативні соціальні наслідки 

засудження за злочин у США: факт засудження означає, що людину звільняють з 

роботи і потім не візьмуть на іншу пристойну роботу через втрачену до неї довіру. 

В Америці той, хто порушує правила, усе нижче опускається по соціальних сходах, 

а той, хто вище по них піднімається, тим більше боїться вчинити щось заборонене 

законом. «Успішним, багатим стає той, у кого міцніші нерви й чистіші помисли» 

[247, c. 344].  

Спираючись на власний досвід перебування у США, а також досвід 

проведення наукових досліджень з проблем протидії злочинності безпосередньо 

«зсередини» цієї країни та з позицій американського суспільства, поділяю 

висловлену М. Хавронюком точку зору. Додам, що американські криміналісти та 

соціологи неодноразово звертали увагу на феномен так званих побічних наслідків 

(англ. – collateral damage), особливо в контексті дослідження юридичної природи 

білокомірцевих злочинів. Ідеться про те, що економічний правопорушник – це, як 

правило, представник вищих соціальних верств населення, особа з кращою 

освітою, значними фінансовими ресурсами, особа впливова, авторитетна, яка 
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дорожить своєю бездоганною діловою репутацію. Відповідно, у разі засудження 

найбільшого негативного впливу зазнають не стільки персональні права і свободи 

економічного злочинця, скільки його соціальний статус, його «добре ім’я». 

Насправді білокомірцевий злочинець «боїться» не стільки покарання (навіть у 

вигляді позбавлення волі на декілька років), скільки пов’язаних з ним похідних 

наслідків соціально-репутаційного характеру. У разі засудження він утрачає своє 

колишнє авторитетне і панівне в суспільній ієрархії становище, втратити яке 

насправді набагато болісніше, аніж бути підданим певним правовим обмеженням, 

передбаченим певним видом покарання [319]. Тут спостерігається і традиційно 

низький рівень рецидивної злочинності в економічній сфері, і більше проявів 

позитивної посткримінальної поведінки винного, значно більша кількість 

укладених угод про визнання винуватості, і навіть активна співпраця на 

досудовому етапі між корпораціями-порушниками та прокуратурою. Висновок 

простий: економічні злочинці, принаймні в США, бояться засудження і тим більше 

викриття «як вогню», оскільки можуть утратити набагато більше від знищеної 

ділової репутації («капіталізація» якої у Штатах, на відміну від України, є 

значною), аніж від застосованого покарання. 

 

4.1.1. Загальна характеристика покарань, які можуть призначатись за 

економічні злочини 

А. Савченко та С. Лихова обстоюють тезу про те, що гнучкість механізмів 

призначення покарання, широке застосування альтернативних покаранню форм 

кримінально-правового впливу, запровадження практики відновлювального 

правосуддя, наявність примирних процедур, реальне забезпечення відшкодування 

винними матеріальної або моральної шкоди жертвам злочинів, використання 

цивільно-правових засобів судового захисту та інші положення свідчать про 

втілення відповідного рівня гуманності в американській системі кримінального 

покарання [210, с. 158].  

З одного боку, з цим твердженням варто погодитись. Запроваджені в США 

моделі диференціації та градації кримінальних покарань, у т.ч. за економічні 
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злочини, спонукають розмірковувати про правильність умовного підходу «все в 

твоїх руках», який простежується у відносинах між державою та засудженим. Така 

«сітка» привілейованих, відновлювальних механізмів втілена також у нормах 

вітчизняного КК. З іншого боку, американську модель кримінальних покарань і 

порядок їх призначення можна розглядати як нетолерантну і репресивну, навіть, в 

окремих випадках, надмірно жорстку. Ідеться не лише про можливість призначення 

покарання у виді смертної кари, а й про призначення реальних тривалих строків 

позбавлення волі за економічні злочини, про активне застосування запобіжних 

процесуальних заходів у виді тримання під вартою, урешті-решт про самобутній 

підхід американських судів на стадії призначення покарання – його варто 

охарактеризувати як ефективний, неупереджений, прагматичний і дискреційний. 

Як відомо, підґрунтям для встановлення кримінальних санкцій є 

диференціація відповідальності. Слушною є теза О. Книженко про те, що, 

ураховуючи розвиток кримінально-правової доктрини, зокрема те, що кримінальна 

відповідальність разом з примусовими заходами виховного або медичного 

характеру, примусовим лікуванням, звільненням від кримінальної відповідальності 

з нереабілітуючих підстав є заходами кримінально-правового впливу, на сучасному 

етапі розвитку кримінального законодавства потрібно говорити саме про 

диференціацію та індивідуалізацію заходів кримінально-правового впливу, а не 

кримінальної відповідальності та покарання [131, c. 366]. Концепція кримінально-

правового впливу на правопорушника видається більш сучасною, гуманістичною 

та людиноцентристською, а отже, a priori актуальною. Ця концепція, як буде 

показано далі в цьому та наступному підрозділах роботи, також інтегрована в 

американське кримінальне право та у практику діяльності судів, хоча це поняття 

безпосередньо в американському кримінально-правовому лексиконі не 

використовується. 

Потрібно констатувати наявність системних проблем, пов’язаних з побудовою 

санкцій за економічні злочини в порівнюваних державах. Частина з них існувала 

ще з моменту ухвалення чинного КК, інша група проблемних питань з’явилась уже 

після ухвалення Закону про гуманізацію. На сторінках вітчизняної літератури 
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можна зустріти чимало науково обґрунтованої критики на адресу чинної моделі 

побудови кримінально-правових санкцій за економічні посягання, яку наразі можна 

охарактеризувати (з певними застереженнями) як розбалансовану, неуніфіковану, 

необґрунтовану, в окремих моментах занадто ліберальну, нездатну чинити 

реальний каральний вплив на правопорушника та загалом успішно виконувати цілі 

покарання.  

Серед вітчизняних теоретичних розробок, присвячених проблемам 

призначення покарання, варто відзначити уже згадану докторську дисертацію 

О. Книженко «Теоретичні засади встановлення санкцій у кримінальному праві» 

(2011 рік). Зокрема, позитивно сприймається констатація авторкою того, що 

сьогодні в Україні відбуваються процеси гуманізації кримінальної 

відповідальності, а це, своєю чергою, потребує нового осмислення та критичного 

ставлення до заходів кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили злочин. 

До того ж ця тенденція є актуальною для багатьох країн світу – достатньо 

пригадати генезу інституту пробації чи медіації [131, c. 89]. 

Зі свого боку, у межах кандидатської дисертації, присвяченої проблемам 

пеналізації злочинів у сфері господарської діяльності, О. Шаповалова порушує 

низку гостродискусійних питань, пов’язаних з існуючим підходом до нормативного 

закріплення кримінально-правових санкцій у господарських заборонах 

вітчизняного КК [255, c. 9]. Змістовий порівняльний аналіз цих та інших положень 

буде запропоновано далі в цьому підрозділі. 

У дисертаційному дослідженні, присвяченому вивченню проблем 

диференціації кримінальної відповідальності за злочинні посягання у сфері 

економіки і, зокрема, проблем удосконалення системи санкцій статей за такі 

злочини, Л. Павлик справедливо зосереджує увагу на існуванні певних вимог до 

побудови санкцій: 1) повинні відповідати ступеню суспільної небезпеки 

злочинного посягання; 2) мають бути узгодженими з санкціями за інші близькі за 

видом та характером злочини; 3) повинні містити такі види та межі покарань, щоб 

це не порушувало принцип диференціації кримінальної відповідальності та 

створювало можливість індивідуалізації кримінальної відповідальності. Наразі, 
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констатує науковиця, техніку конструювання положень кримінального закону про 

види, строки або розміри покарань за економічні делікти не можна визнати 

досконалою [178, с. 190]. 

Також чимало цікавих авторських положень, присвячених ґрунтовному 

науковому аналізу питань звільнення від кримінальної відповідальності, від 

покарання та його відбування за злочини у сфері економіки, розглянуті в 

дисертаційному дослідженні А. Золотарьова [92]. 

У США специфіка, проблемні питання, перспективи розвитку законодавства і 

практики призначення покарань за економічні злочини ставали предметом 

наукових розвідок С. Бібаса, П. Хеннінга, Л. Фріман, Д. Фейчні, Е. Подгор, 

Л. Дервана, Д. Четхема та багатьох інших. Наразі пильна увага наукової спільноти 

до проблем оптимізації моделі «економічних» покарань обумовлена, у т.ч., 

небезпекою надмірної криміналізації в економічній сфері. 

В одній з наукових праць дисертант уже звертав увагу на те, що федеральне 

кримінальне законодавство США не пропонує визначення покарання, de facto 

віддаючи вирішення цього питання «на відкуп» судовій практиці та доктрині. 

Складається враження, що для американських юристів поняття покарання є чимось 

саме собою зрозумілим [106, c. 330.]. Цілком можливо, що провідну роль у втіленні 

саме такого підходу зіграв загальновідомий (і неодноразово згадуваний на 

сторінках цієї роботи) американський прагматизм, який наскрізь пронизує в т.ч. 

сферу кримінально-правового регулювання.  

Постає логічне запитання: чи можна всі покарання за економічні злочини 

об’єднати в якусь єдину систему? З позицій вітчизняного кримінального права 

О. Шаповалова відповідає на це питання стверджувально, доречно пропонуючи 

авторське визначення системи покарань за злочини відповідної групи: це 

функціонально спрямована на охорону суспільних відносин у сфері господарської 

діяльності, соціально обумовлена, цілісна множинність видів покарань, які 

відповідно до закону застосовуються за передбачені розділом VII Особливої 

частини КК злочини, та їх групи, що характеризується наявністю внутрішньої 

ієрархічної структури та входить як підсистема одночасно до складу системи 
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покарань і системи кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської 

діяльності [92, c. 59]. Варто підтримати авторку в тому, що весь апарат санкцій у 

межах розділу VII Особливої частини КК можна розкрити у системному форматі з 

відповідною структурованістю окремих елементів та їхніми відносними зв’язками 

зі спільними загальними характеристиками на кшталт переважно майнового 

характеру призначуваних покарань. Водночас доводиться констатувати, що 

питання про якість побудови вітчизняним законодавцем такої системи, про її 

узгодженість з цілями покарання та загальними засадами призначення покарань, а 

також з категорією суспільної небезпеки та практикою застосування відповідних 

санкцій судом наразі залишаються невирішеними.  

З метою збереження логіки та послідовності викладення заявленого в назві 

розділу матеріалу спочатку зосереджу увагу на окремих організаційно-правових 

моментах, які безпосередньо наповнюють змістом функціонування формалізованої 

моделі призначення покарань у США. Комісія з призначення покарань США 

(далі – КПП США), яка має специфічний статус незалежного федерального 

агентства у межах судової гілки влади, була створена Актом про реформування 

покарань у 1984 році. Акт по суті став реакцією Конгресу на існуючу в той період 

масштабну проблему розбіжностей у розмірах призначених за аналогічні злочини 

покарань.  

Головними завданнями КПП США на сучасному етапі є такі: 

1) запровадження політик та практик у сфері покарання для застосування 

федеральними судами, у т.ч. основного документа в цій сфері – федеральних 

Правил з призначення покарань (англ. – Federal Sentencing Guidelines, далі – 

Правила покарань або Правила)1; 2) консультування щодо форми та суворості 

покарання для порушників, засуджених за федеральні злочини; 3) сприяння 

Конгресу та представникам виконавчої гілки влади під час розробки і 

запровадження ефективної моделі кримінально-правової політики; 4) збирання, 

аналіз, дослідження та поширення інформації щодо різноманітних питань у сфері 

 
1 Правила покарань установлюють єдину політику винесення вироків для осіб та організацій, засуджених за 

фелонії та тяжкі (класу А) місдімінори у системі федерального кримінального судочинства. Водночас положення 

Правил не поширюються на менш тяжкі злочини. 
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федеральних злочинів і покарань, яка потім використовується Конгресом, 

виконавчими органами федеральної влади, судами, практикуючими юристами у 

галузі кримінального права і процесу, науковцями та громадськістю [406]. Як додає 

А. Савченко, оприлюднені Комісією документи (по суті – регулярні аналітичні 

огляди) сприяють уніфікації судової діяльності, долають імовірні зловживання з 

боку суддів та впливають на те, щоб покарання призначалось одноманітно, без 

широких амплітуд коливання їхніх видів і розмірів [209, c. 272–273]. 

Структурно положення про порядок визначення покарань за економічні 

злочини закріплені в декількох частинах другої глави Правил, яка передбачає 

особливості призначення покарань за різні групи федеральних злочинів. Так, 

частина «B» «Загальні економічні злочини» адресує порядок призначення покарань 

за основні прояви корисливих злочинів – крадіжка, розтрата, шахрайство, підлог, 

фальшивомонетництво (окрім підробки державних облігацій на пред’явника), 

зловживання з інсайдерською інформацією на фондовому ринку, здійснення 

операцій з завідомо викраденим майном, а також просте знищення чи 

пошкодження майна. Таким чином, частина «В» регламентує питання призначення 

покарань за широке коло федеральних злочинів, описаних у різних розділах 

ЗЗ США. Своєю чергою, частина «Е» Правил адресує правила призначення 

покарань за злочини, у т.ч. економічні, вчинені злочинними об’єднаннями. Далі, 

частини «R», «S» і «T» закріплюють, відповідно, нормативні механізми 

призначення покарань за злочинні порушення антимонопольного законодавства, 

легалізацію злочинних доходів і порушення порядку звітування про фінансові 

трансакції, а також податкові злочини. Кримінально-правові наслідки злочинів 

проти довкілля та проти правосуддя, які в США часто інкримінуються разом з 

економічними посяганнями, врегульовані частинами «J» та «Q» другої глави 

Правил [407].  

У відгуку на автореферат докторської дисертації Є. Полянського 

«Кримінально-правова доктрина США: генезис, обґрунтування, перспективи» 

О. Дудоров взяв під сумнів характеристику здобувачем федеральних Правил 

покарань як офіційного документа, в якому встановлюються межі санкцій за 
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вчинення федеральних злочинів. Автор відгуку звернув увагу на те, що види і межі 

санкцій уже закріплені, хоча і в дещо неконкретизованому вигляді, у федеральному 

законодавстві – переважно у нормах Розділу 18 («Злочини та кримінальний 

процес») ЗЗ США, тобто у федеральному КК. При цьому Правила вже в межах 

законодавчо передбачених санкцій деталізують (визначають) розміри покарань за 

конкретні види (у деяких випадках навіть за конкретні способи вчинення) 

протиправних діянь. До того ж на відміну від законодавчих норм згадані Правила 

містять пояснення, приклади, іноді результати попередніх статистичних 

досліджень з метою обґрунтування конкретного розміру покарання. А тому 

говорити про існування колізій між нормами статутного законодавства і 

положеннями федеральних Правил покарань навряд чи правильно. Насправді за 

своїм змістом Правила є підзаконним нормативним актом з історично різною 

юридичною силою (з 1987 року мали обов’язковий, а починаючи з 2005 року лише 

рекомендаційний характер), хоча цей документ був ухвалений на вимогу Конгресу 

США і враховуючи деякі законодавчі орієнтири (окремі статути, які 

уповноважують створення Комісії, а також розроблення і затвердження Правил). 

При цьому Правила виконують обслуговувальну функцію стосовно санкцій у 

федеральних статутах – вони не можуть змінити вид і межі покарання, передбачені 

законом, і водночас за жодних обставин не можуть передбачити більш суворе, аніж 

передбачене законом, покарання. Тобто головне завдання Правил полягає у 

формалізованій деталізації законодавчих вимог щодо обсягу кримінально-правових 

санкцій, у жодному разі не у створенні колізійних суперечок.  

В Україні, як відомо, унаслідок здійсненої законодавцем у 2011 році 

гуманізації відповідальності за економічні злочини покарання у виді позбавлення 

волі, обмеження волі, виправних та громадських робіт були замінені на штраф. На 

сторінках юридичної літератури було висловлено чимало конструктивної критики 

на адресу de facto монетизації кримінально-правових санкцій у сфері 

господарювання. З цього приводу Н. Гуторова слушно звернула увагу на 

непослідовність позиції законодавця в частині встановлення та призначення 

штрафу за вчинення злочинів у сфері господарської та службової діяльності, який 
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не повинен бути меншим за розмір заподіяної шкоди. Складається враження, додає 

вчена, що автори законопроєкту не врахували ту обставину, що при призначенні 

розміру штрафу неоподаткований мінімум доходів громадян дорівнює 17 грн, а при 

кваліфікації злочинів – половині від прожиткового мінімуму для працездатної 

особи, встановленого на 1 січня поточного року. Зокрема, авторка зосереджує увагу 

на ч. 1 ст. 212 КК, у якій спостерігається очевидна невідповідність між розміром 

заподіяної внаслідок ухилення від сплати податків матеріальної шкоди та розміром 

основного покарання у виді штрафу. За таких підстав твердження про економічну 

збитковість вчинення господарських злочинів не є переконливим [44, с. 144].  

Більш радикально, орієнтуючись на можливі вектори удосконалення 

механізмів кримінальної відповідальності за економічні посягання, висловився 

Б. Грек. Автор пропонує узагальнювальний висновок про те, що в сфері 

кримінальної відповідальності склалась незадовільна правозастосовна практика, 

коли через недосконалість кримінально-правових норм суди визначають міру 

покарання за злочини у сфері господарської діяльності без урахування розміру 

завданих приватним особам або державі збитків. Він приєднується до висловленої 

в літературі точки зору про те, що одним з основних принципів, якими повинні 

керуватись законотворча та правозастосовна діяльність у сфері боротьби з 

економічними злочинами, є принцип економічної невигідності вчинення злочину. 

Цей принцип може бути реалізовано в тому разі, якщо призначене покарання у виді 

штрафу в декілька разів перевищуватиме заподіяну матеріальну шкоду або 

одержаний зиск з протиправної оборудки, а не прирівнюватимуться до них (як це 

часто має місце сьогодні); а також у разі застосування такого виду покарання як 

конфіскація майна, що є власністю засудженого, за вчинення тяжкого або особливо 

тяжкого корисливого злочину [42, c. 45].  

Наведені позиції актуалізують підтримувану О. Шаповаловою пропозицію 

встановити єдину розрахункову одиницю для визначення у кримінальному 

законодавстві як грошових розмірів у диспозиціях статей, так і розмірів штрафів у 

санкціях цих статей [255, c. 9]. Така уніфікація грошових показників у змісті 

економічних заборон сприятиме встановленню більш об’єктивних, більш точних, 
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загалом більш адекватних і справедливих, з позицій теорії пеналізації, зв’язків у 

вихідній формулі «злочин – покарання», а також краще розкриватиме специфіку 

суспільної небезпеки таких посягань.  

Не сприймаю як коректну тезу про те, що в США положення законодавства 

заздалегідь передбачають вид та розмір покарання, які відповідають тяжкості 

вчиненого злочину та характеристиці особи винного. Насправді норми 

федерального законодавства на рівні окремих статутів лише закріплюють види і 

розміри (як правило, лише максимальні) санкцій, а вже деталізація таких ознак, як 

тяжкість злочину та характеристика особи винного здійснюється судом у кожній 

кримінальній справі на підставі закону, прецеденту і необхідних положень Правил. 

Потребує також уточнення висловлена в юридичній літературі позиція про те, що у 

США при призначенні покарання ступінь тяжкості діяння визначається на основі 

вихідного рівня злочину, установленого у спеціальній шкалі кримінальних 

покарань [236, c. 216–217]. Адже ступінь тяжкості злочинів визначається в межах 

усталеного в державах загального права поділу суспільно небезпечних діянь на 

місдімінори та фелонії (іноді ще й на так звані регуляторні злочини). Щодо таблиці 

призначення кримінальних покарань, то вона може лише опосередковано вказувати 

на ступінь суспільної небезпеки конкретного злочину, з огляду на рівень тяжкості 

застосованого за нього покарання та всіх супутніх характеристик, які збільшують 

або, навпаки, зменшують розмір покарання (а отже й ступінь небезпеки).  

Зміст загальних засад призначення покарання в Україні та США вартий 

порівняння. Ці вихідні положення зазвичай стосуються всіх без винятку злочинів, у 

т.ч. економічних. Отже, у ст. 65 КК закріплено такий перелік загальних засад: 

1) у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої 

частини КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, за винятком 

випадків, передбачених ч. 2 ст. 53 КК1; 2) відповідно до положень Загальної 

частини КК; 3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та 

обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання. Далі, ст. 65 КК регламентує 

 
1 Ця норма регламентує особливості застосування покарання у виді штрафу. 
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правила, які визначають механізми призначення достатнього та справедливого 

покарання.  

Щодо американського підходу про визначення основних правил (принципів) 

призначення покарання за федеральний злочин, то з огляду на зміст § 3553(а) 

федеральний КК оперує наступними обставинами, які повинні враховуватись під 

час призначення покарання: 1) природа та обставини діяння, а також попередня 

історія і персональні характеристики засудженого; 2) необхідність призначення 

конкретного виду покарання – а) для відображення серйозності злочину, 

забезпечення поваги до закону та застосування справедливого покарання за злочин, 

б) для встановлення належного спеціального та загального попереджувального 

ефекту для відповідного злочину, в) для надання засудженому можливості 

навчатися чи отримувати професійні навички для надання медичної допомоги, а 

також інших необхідних ресурсів під час відбування покарання у найбільш 

ефективний спосіб; 3) передбачені законом види покарань; 4) види та межі 

призначення покарань, визначені федеральними Правилами покарань; 5) поточні 

зміни встановленого порядку призначення покарань, які набули чинності не раніше 

дня призначення покарання; 6) потреба уникати необґрунтованих розбіжностей під 

час призначення покарань засудженим із схожою кримінальною історією та які 

вчинили подібні злочини; 7) потреба компенсувати заподіяну потерпілим шкоду. 

Своєю чергою, § 3553(b) федерального КК розкриває специфіку окремих 

особливостей застосування судом положень Правил під час призначення 

кримінального покарання. Так, суд визначає вид та конкретний розмір 

кримінального покарання на підставі Правил, за винятком ситуацій, коли судом 

були встановлені обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання, і ці 

обставини не передбачені в Правилах. Під час юридичної оцінки таких обставин 

суд повинен спиратись лише на текст Правил, програмні документи та офіційні 

роз’яснення КПП США. І лише у разі, якщо суд не побачить у цих документах 

вказівок на істотні для покарання обставини, він може керуватися вихідними 

положеннями про покарання, передбаченими п. 2 § 3553(а) КК США, згаданими 

вище. Також у разі відсутності відповідного Правила про призначення покарання за 
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конкретний вид злочину суд повинен керуватися Правилами про призначення 

покарання за схожі злочини або щодо подібних правопорушників, а також на 

підставі схожих за змістом офіційних роз’яснень КПП США. Тут чітко 

простежується аналогія кримінального закону, яка водночас є неприпустимим 

порушенням правил застосування кримінального закону в Україні (ч. 4 ст. 3 КК). 

Послідовний аналіз положень згаданого параграфу федерального КК на 

предмет їх відповідності Конституції США та узгодженості з федеральними 

Правилами покарань став предметом розгляду ВС США у ключовій кримінальній 

справі цієї категорії «United States v. Booker» (2005 р., далі – справа Букера). Суд 

постановив, що закріплене в Шостій Поправці до Конституції США право на 

розгляд кримінальної справи судом присяжних вимагає, окрім факту попереднього 

засудження за злочин, щоб виключно обставини, визнані підсудним 

(обвинуваченим) чи встановлені присяжними поза будь-яким розумним сумнівом, 

можуть ураховуватися для призначення покарання, яке перевищує його 

встановлений законом розмір, незалежно від того, підсудним було укладено угоду 

про визнання винуватості або його було засуджено до відбування покарання. Таким 

чином, ВС США поставив максимальний розмір покарання у пряму залежність від 

юридичних обставин, визнаних самим винним, а також від обставин, установлених 

присяжними під час кримінального провадження, керуючись стандартом доведення 

вини «поза розумним сумнівом». Тобто вища судова інстанція держави своїм 

рішенням по суті скасувала згадане вище положення § 3553(b) КК США про те, що 

в кожній справі суд повинен ураховувати види та межі призначення покарань 

відповідно до Правил [112, с. 227–231]. 

Варто зазначити, що в своїх перших рішеннях стосовно юридичної сили та 

обов’язковості дотримання вимог Правил ВС США рухався шляхом 

обмежувального тлумачення закону, керуючись таким принципом: Правила є 

обов’язковими для застосування у всіх кримінальних справах і дискреційні 

повноваження судів у цій частині повинні бути зведені до мінімуму1.  

 
1 Після винесення рішення у справі Букера відсоток справ, у яких призначались покарання виключно у 

межах Правил, істотно зменшився – натомість кількість випадків виходу судами за нижню межу закріплених 

Правилами розмірів покарань стабільно зростала. Наприклад, у 2012 році частка покарань у передбачених 

Правилами межах складала лише 52% [321, с. 1071]. 
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Після ухвалення рішення по справі Букера суд під час призначення покарання 

повинен, як і раніше, спочатку ознайомитись з Правилами покарань та з 

кореспондуючими програмними роз’ясненнями Комісії, однак більше не 

зобов’язаний їх використовувати. Іншими словами, відтепер нормативні правила 

призначення покарань виступають лише одним з багатьох зазначених вище 

факторів за § 3553(а) КК США, на підставі опрацювання яких суд власне і 

призначає конкретне покарання. Єдиною імперативною вимогою залишається 

правило раціональності – суд повинен застосувати покарання в достатньому обсязі, 

однак не більше за необхідне1. 

Рівень тяжкості злочину за Правилами визначається шляхом установлення 

базового рівня для конкретного злочину та, у необхідних випадках, специфічних 

характеристик і корегувань. На додаток до встановлення базового рівня злочину 

опис кожного виду злочину для цілей покарання передбачає типові 

характеристики, які, залежно від обставин справи, можуть застосовуватися або ні. 

У разі застосування ці характеристики, як правило, підвищують рівень тяжкості 

злочину та, відповідно, покарання. Вони включають: 1) більш аніж мінімальне 

планування злочинної поведінки; 2) розмір заподіяної шкоди та 3) заподіяння 

тілесного ушкодження. 

Наразі більшість американських фахівців підтримують гасло «Справедливе 

покарання – це пропорційне покарання». Тобто за своїм змістом та цілями 

покарання повинно об’єктивно відповідати змісту злочину, ураховуючи при цьому 

велику кількість дискреційних факторів, у т.ч. різноманітні життєві обставини, які 

стосуються засудженого. Заокеанські правники визнають, що професійні судді не 

практикують «лінійну» філософію в частині призначення покарань, а навпаки, 

ураховують у кожній кримінальній справі весь комплекс унікальних фактів та 

обставин, які мають юридичне значення. У цьому простежується схожість з 

підходами вітчизняного правозастосувача. 

 
1 Також загальним процесуальним правилом, передбаченим § 3553(с) КК США є те, що суд повинен у 

відкритому засіданні перерахувати і пояснити причини призначення конкретного виду і розміру покарання, якщо 

воно виходить за передбачені Правилами покарань межі. 
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За результатами опрацювання близько 60 тис. кримінальних справ про 

економічні злочини у період 2003–2012 рр. Комісією були оприлюднені такі 

статистичні дані. Якщо в 2003 році було засуджено 6332 особи за економічні 

злочини (що становило 10,8% від загальної кількості засуджених за федеральні 

злочини), то в 2012 році цей показник збільшився уже до 8507 осіб (11,4% від 

загальної кількості засуджених). Далі, середній розмір заподіяної цими 

посяганнями матеріальної шкоди збільшився з 18,4 тис. дол. в 2003 році до 

95,4 тис. дол. в 2012 році, тобто майже в п’ять разів. Спостерігалось і зростання 

середнього розміру призначеного покарання у виді позбавлення волі: від 10 місяців 

у 2003 році до 22 місяців у 2012 році. Кількість покарань у виді реального 

позбавлення волі також зросла – з 44,9% від всіх «економічних» вироків у 

2003 році до 61,5% у 2012 році1. Це свідчить про тенденції до більш суворого 

реагування держави (в особі представників суддівського корпусу) на прояви 

економічної злочинності порівняно з минулим. Далі, у 83% справ про економічні 

злочини, розглянуті в 2012 році, розмір матеріальної шкоди склав менше 1 млн 

дол., а у 53,9% її розмір склав менше 120 тис. дол. Нарешті, щодо частоти 

застосування обтяжуючих покарання обставин у 2012 році: у 50% із 8,507 вироків 

єдиною обтяжуючою обставиною було заподіяння матеріальної шкоди, у 35,4% – 

матеріальна шкода та одна інша обтяжуюча обставина, у 4,4% – лише інша 

обтяжуюча обставина (без матеріальної шкоди) та у 10,2% не було жодної 

обтяжуючої обставини. Серед найбільш «популярних» окрім матеріальної шкоди 

обставин були: наявність десяти або більше потерпілих (59,1% від всіх таких 

комбінованих вироків), використання особливих засобів чи переведення злочинної 

діяльності в інше місце або за межі США (34,7%) та підроблення засобів 

ідентифікації особи (28,4%) [405].  

Ця статистика вказує, по-перше, на щорічне зростання кількості економічних 

злочинів та відповідно розміру покарань за них, а по-друге, підкреслює матеріальну 

складову цих посягань, з огляду на поширеність випадків заподіяння потерпілим 

матеріальної шкоди у значних розмірах.  

 
1 При цьому кількість випадків застосування пробації (виду звільнення від покарання з випробуванням) за 

аналогічний період зменшилась з 30,2% до 19,8%. 
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Ще один факт. На момент запровадження Правил близько половини всіх 

економічних злочинців були засуджені виключно до пробації (засудження з 

випробувальним строком). Ідеться, зокрема, про осіб, які вчинили шахрайство, 

розтрату, фальшивомонетництво, підроблення документів, хабарництво, податкові 

злочини та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. А після набуття 

Правилами юридичної сили до різних строків реального позбавлення волі щорічно 

стали засуджувати уже понад 60% економічних злочинців; натомість пробація 

відтепер призначалась лише приблизно у 20% вироків [275, c. 943–945]. 

У 2001 році, у період розквіту масштабної хвилі корпоративних скандалів і 

порушення серії гучних справ про економічні злочини у США, Правила в частині 

призначення покарань за такі діяння були істотно відредаговані. Цей процес 

отримав неофіційну назву «Пакет економічних злочинів» (англ. – Есonomic Crime 

Package). Головна ідея змін полягала в тому, щоб мінімізувати кількість випадків 

виходу судів за мінімальні межі формалізованої таблиці призначення покарань під 

час застосування останніх.  

Зміни 2001 року стосувались шести основних компонентів: 1) консолідація 

рекомендацій у частині призначення покарання за крадіжку, знищення майна та 

шахрайство в одному розділі; 2) уніфікована таблиця визначення розміру 

заподіяної економічними злочинами матеріальної шкоди та окрема таблиця за 

податкові злочини; 3) запровадження єдиного визначення матеріальної шкоди для 

цілей застосування системи покарань; 4) системне редагування всього тексту 

Правил з метою врахування нововведень щодо визначення розміру матеріальної 

шкоди та порядку їх установлення. 

Американський автор Ф. Боуман охарактеризував «Пакет економічних 

злочинів» як важливий етап в історії федеральних Правил покарань – не лише 

тому, що власне економічні злочини становлять близько чверті від усіх 

федеральних злочинів (і відповідно покарань), а й з огляду на ту обставину, що 

вперше за всю історію існування цього ддокументу фундаментальному 

редагуванню було піддано значну частину Правил в частині поширених і 

небезпечних для сучасного суспільства злочинів. З самого початку Правила 
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повинні були мати еволюційний зміст, тобто підлягати періодичному перегляду 

на підставі новітніх досліджень про злочинність, їхню історично мінливу 

природу та з урахуванням аналізу практики призначення і відбування покарань 

[280, c. 1322–1323].  

«Пакет економічних злочинів» обмежує порядок визначення заподіяних 

злочином збитків більшою з двох величин: очікуваної майнової шкоди або реальної 

шкоди, яка визначається законом як раціонально передбачувана правопорушником 

майнова шкода. При цьому з дефініції матеріальної шкоди цілком справедливо 

виключена вказівка на моральну шкоду, шкоду діловій репутації, а також на інші 

види неекономічної за своїм змістом шкоди. Саме матеріальна (майнова) ознака 

злочинів повинна була, за задумом КПП США, зосередити увагу суддів у 

кримінальних справах на реальних наслідках суспільно небезпечних посягань; 

натомість питання про інші, нематеріальні різновиди шкоди, могли би ефективно 

вирішуватись шляхом застосування цивільно-правових санкцій [382, c. 97].  

З огляду на висвітлений вище американський досвід у частині призначення 

покарання взагалі та за економічні злочини зокрема актуалізується питання про 

необхідність переосмислення порядку призначення покарань у нашій державі. 

Аналіз вироків у кримінальних справах про економічні злочини свідчить про те, що 

незважаючи на значні розміри заподіяної матеріальної шкоди, суди здебільшого 

призначають покарання у виді штрафів чи позбавлення волі з випробуванням. 

Спостерігається помітна і водночас небезпечна невідповідність між ступенем 

суспільної небезпеки злочину (передусім у вигляді заподіяної шкоди) та ступенем 

суворості застосованого судом покаранням за вчинене діяння. Американський 

досвід спроб та помилок учить про доцільність більш суворої реакції держави в 

особі рішень судів на злочини в сфері економіки. З урахуванням цього окремі 

елементи формалізації суддівського розсуду на стадії призначення кримінального 

покарання повинні стати у нагоді.  

Базовий рівень тяжкості для більшості економічних злочинів становить шість 

або сім рівнів (балів). Далі, Правила містять велику кількість факторів, які можуть 

збільшити остаточний рівень тяжкості такого злочину для цілей призначення 
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покарання. Наприклад, якщо кількість потерпілих від злочину становить десять чи 

більше осіб, то до рівня тяжкості додаються два бали; якщо злочин було вчинено 

шляхом зловживання довірою, коли винний фіктивно представив себе за 

представника релігійної громади, рівень тяжкості також збільшуватиметься на два 

бали.  

Водночас деякі обставини, що впливають на розмір покарань, є 

універсальними в тому сенсі, що стосуються будь-яких видів злочинів, а не лише 

економічних. Наприклад, якщо засуджений очолював злочинну організацію, що 

складалась з п’яти чи більше учасників, то додаються чотири рівні тяжкості. 

Однією з найбільш вагомих «універсальних» обставин, що обтяжують покарання, є 

так звана концепція релевантного вчинку, зміст якої розкривається в п. 1В1.1 

Правил. Там зазначено, що для цілей призначення покарання термін «злочин» 

означає не лише власне діяння, за яке законом передбачене покарання, а й будь-які 

супутні, релевантні акти поведінки, які супроводжують вчинення злочину. Тобто 

йдеться про будь-яку, умовно кажучи, другорядну протиправну поведінку в 

процесі вчинення «основного» злочину, під час підготовки до нього або під час 

спроби уникнути виявлення чи засудження за цей «основний» злочин.  

Зазначена обставина, яка, з першого погляду, не є достатньо зрозумілою для 

української аудиторії, має важливе значення для американської моделі 

кримінального судочинства, оскільки в США особу не завжди притягують до 

кримінальної відповідальності за злочини, у яких було встановлено її вину. 

Пояснення цьому таке: користуючись широкими дискреційними повноваженнями, 

прокурори можуть самі обирати, за якими кримінальними статутами та стосовно 

яких епізодів протиправної поведінки вони здійснюватимуть кримінальне 

переслідування. Тобто юридично ці, умовно кажучи, супутні діяння не отримують 

прояв в офіційній правозастосовній діяльності та в процесуальних документах, 

однак для цілей призначення покарання за основний інкримінований злочин вони 

повинні враховуватись. Навіть більше: у разі винесення виправдувального вироку 

за певний злочин він все одно може застосовуватися судом під час призначення 

покарання за основний інкримінований злочин, якщо уже на стадії винесення 
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вироку обвинуваченням будуть подані переконливі докази про фактичну 

реалізацію такої поведінки.  

Цей підрозділ дисертації наряд чи може розраховувати на довершеність без 

звернення до специфіки застосування кримінально-правових санкцій до 

корпоративних правопорушників. Правила призначення покарань організаціям 

(далі – Правила покарань організацій) були офіційно ухвалені 1 листопада 1991 р. і 

з того часу регулярно оновлювалися, будучи на сьогодні зосередженими в главі 8 

Правил. Американська юридична спільнота позитивно оцінила цей документ, 

покликаний систематизувати судову практику в частині призначення покарань 

юридичним особам шляхом раціонального обмеження суддівського розсуду в цій 

частині [341, c. 799; 349, С. 205]. За задумом авторів документа, його основне 

призначення полягає в забезпеченні справедливого та адекватного покарання, а 

також у досягненні попереджувального ефекту. При цьому елемент адекватності 

покарання відповідає ступеню протиправності корпоративної поведінки, тоді як 

елемент попередження протиправної поведінки передбачає систему превентивних, 

у т. ч. заохочувальних, заходів, покликаних спонукати корпорації власноруч 

ідентифікувати вже вчинені порушення та не допустити прояви злочинної 

поведінки в майбутньому [292]. 

Правила покарань організацій ретельно регламентовані законодавством. Їхня 

дія поширюється на різноманітні організаційно-правові форми здійснення 

колективної підприємницької чи неприбуткової діяльності – корпорації, 

партнерства (товариства), професійні спілки, пенсійні фонди, трастові фонди, 

неприбуткові організації, а також державні установи, організації чи навіть їхні 

структурні підрозділи. Концептуально ці Правила переслідують дві ключові цілі: 

справедливе покарання та попередження. Відповідно до першої мети, покарання 

повинно відповідати ступеню винності порушника, тоді як друга мета повинна 

стимулювати організації на виявлення та попередження протиправної поведінки 

зсередини.  

Закріплені в Правилах вимоги щодо призначення покарань організаціям 

містять орієнтири на застосування обтяжуючих та пом’якшуючих покарання 
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обставин. Так, відкритий перелік обтяжуючих покарання організацій обставин 

називає наступні їх види: 1) злочин створював небезпеку заподіяння смерті чи 

тілесного ушкодження; 2) злочин загрожував національній безпеці; 3) злочин 

створював небезпеку для довкілля; 4) злочин створював ризики для нормального 

функціонування ринку; 5) злочин був поєднаний з підкупом державних 

службовців; 6) невиконання на момент вчинення злочину раніше покладених на 

організацію обов’язків щодо запровадження обов’язкової програми дотримання 

законодавства. Текст параграфів Правил у цій частині містить диспозитивні 

формулювання: питання про збільшення покарання за наведеними обставинами 

вирішується судом на власний розсуд.  

Щодо пом’якшуючих покарання обставин, то Правила пропонують відкритий 

перелік: 1) організація сприяла державі під час розслідування діяльності іншої 

організації; 2) організація має відкритий статус (акції перебувають у вільному 

обігу); 3) члени або бенефіціари організації (окрім акціонерів) є потерпілими від 

вчиненого злочину; 4) організація добровільно відшкодувала заподіяну потерпілим 

шкоду у значно більшому обсязі [407]. 

Тут варто звернутись до вдалого спостереження А. Золотарьова про те, що у 

разі, якщо цілі кримінального права можна досягти без фактичного відбування 

покарання, держава в багатьох випадках погоджується з можливістю повністю або 

частково відмовитись від нього. Це положення стосується всіх без винятку видів 

злочинів, у т. ч. злочинів у сфері господарської діяльності. При цьому існування в 

розділі VII Особливої частини КК спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка ухилялась від сплати податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів (ч. 4 ст. 212 КК) або страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (ч. 4 ст. 212-1 КК), 

підтверджує, що держава визнає за доцільне протидіяти заподіянню шкоди 

економічним відносинам не лише шляхом репресивного впливу на 

правопорушників, а й через кримінально-правове заохочення останніх до соціально 

корисної поведінки. Це, на думку дослідника, актуалізує необхідність вироблення 
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науково обґрунтованих рекомендацій щодо застосування відповідних положень КК 

та їх можливого удосконалення [93, c. 3–4].  

Погоджуючись з висловленою автором позицією про доречність пошуку 

шляхів подальшого розвитку положень кримінального законодавства України в 

частині правильного, відповідно до функцій кримінальної відповідальності та цілей 

покарань, реагування на вже вчинені економічні злочини, водночас зверну увагу на 

фактичне ігнорування в межах розділу XIV-1 «Заходи кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб» проблем заохочення юридичних осіб на 

співпрацю з правосуддям. Американський правозастосовний досвід у цій частині 

переконує, що на практиці з корпоративними порушниками набагато важче мати 

справу, аніж з фізичними особами – суб’єктами економічних злочинів. Відповідно, 

нормативне запровадження механізмів співпраці між юридичними особами та 

державою в особі правоохоронних органів сприятиме мінімізації негативних 

посткримінальних наслідків вчиненого правопорушення, а також дозволить більш 

точно та оперативно ідентифікувати обставини злочину, вчиненого конкретною 

фізичною особою від імені та в інтересах юридичної особи. Такі ретельно 

продумані механізми співпраці можуть стати в нагоді під час удосконалення 

«економічного» блоку вітчизняного кримінального закону, про що власне пише 

А. Золотарьов. 

До вихідних засад призначуваних організаціям покарань (якщо принагідно 

звернутись до вітчизняної кримінально-правової термінології) Правила відносять 

такі. По-перше, будь-яка заподіяна злочином шкода повинна бути повністю 

відшкодована. По-друге, якщо організацію було створено переважно для реалізації 

злочинних цілей чи її діяльність була пов’язана з систематичним порушенням 

кримінально-правових заборон, покарання у виді штрафу повинно бути настільки 

суворим, щоб позбавити організацію всіх належних їй активів. По-третє, покарання 

у виді штрафу повинно відображати ступінь тяжкості вчиненого організацією 

злочину (точніше рівень його суспільної небезпеки), а також ступінь «вини» (за 

всієї умовності цього поняття в розглядуваному контексті) організації. При цьому 

під час установлення вини організації потрібно, як рекомендувала Комісія, 
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комплексно вивчити будь-які прояви превентивної поведінки юридичної особи з 

метою недопущення порушень закону з боку працівників, а саме – ефективність 

моніторингу протиправної поведінки, ступінь залучення працівників до 

протиправної поведінки чи її допущення, а також конкретні прояви 

посткримінальної поведінки організації. Нарешті, четвертою характеристикою 

покарання юридичних осіб є застосування пробації до корпоративного 

правопорушника з метою забезпечення повного виконання іншого виду покарання 

або з метою забезпечення реалізації внутрішніх відновлювальних механізмів 

(протоколів, заходів, програм) в організації, які не допускатимуть порушення 

закону в майбутньому. Наведені засади, як слушно пишуть автори однієї 

монографії з проблем відповідальності за федеральні економічні злочини, 

розкривають будь-якій організації сприйнятливу «дорожню карту» 

законослухняної поведінки для того, щоб керівництво юридичної особи мало 

можливість вжити заходи дотримання законності в процесі діяльності заздалегідь, 

ще до ймовірного початку кримінального переслідування [324, c. 856]. Такий 

підхід має сенс, адже «гра на випередження» з кримінальним законом дозволяє 

організації зберегти її основні ресурси – майнові активи, ділову репутацію, ділових 

партнерів, клієнтів та ринки збуту, а в деяких особливих випадках навіть зберегти й 

саму організацію від ліквідації. 

На федеральному нормативному рівні модель призначення кримінальних 

покарань організаціям утворюють такі види санкцій: штраф, реституція, судовий 

наказ та повідомлення потерпілим від злочину. Як окремий кримінально-правовий 

захід також застосовується пробація.  

Для порівняння: ст.ст. 96-6–96-9 КК передбачають три заходи кримінально-

правового характеру, які можуть застосовуватися до юридичних осіб, а саме – 

штраф, конфіскація майна та ліквідація. П. Фріс піддає цей перелік критиці, 

указуючи, зокрема, на його обмеженість. Учений обстоює позицію про можливість 

його доповнення такими видами: призупинення (повне) діяльності юридичної 

особи на відповідний строк або призупинення (часткове, щодо окремих видів 

діяльності) на відповідний строк. А передбачена ст. 96-8 КК конфіскація повинна, 
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на його думку, визначатись як повна або часткова (що потребує внесення 

відповідних змін і до ст. 96-8 КК). За обраного законодавцем підходу, додає автор, 

коли законом про кримінальну відповідальність визначений лише обсяг заходів 

кримінально-правового характеру, які застосовуються до юридичної особи, без 

фактичної зміни її кримінально-правового статусу, досягти позитивних наслідків 

практично неможливо [243, c. 155]. Під позитивними наслідками тут потрібно 

розуміти конкретні позитивні результати розвитку судової практики у 

відповідному напрямі, які наразі є більш аніж посередніми. 

На сторінках вітчизняної літератури висловлено чимало конструктивної 

критики на адресу перерахованих заходів кримінально-правового характеру та 

практики (точніше – якості) їх застосування. Так, зокрема, відновлювальна 

(компенсаційна) мета заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб закріплена у ч. 2 ст. 96-6 КК, згідно з якою при їх застосуванні юридична 

особа зобов’язана відшкодувати завдані збитки та шкоду в повному обсязі, а також 

розмір отриманої неправомірної вигоди, яка була або могла бути отримана 

юридичною особою. Водночас, справедливо зауважує О. Гладун, якщо припустити, 

що заходи кримінально-правого характеру щодо юридичних осіб переслідують 

каральну та запобіжну цілі, вони повинні реалізуватися завдяки застосуванню 

кожного з цих заходів. Іманентною ознакою штрафу та ліквідації юридичної особи, 

додає автор, є їхня каральна спрямованість. Відповідно, виникає питання про 

здатність закріплених у чинному КК видів заходів кримінально-правого характеру 

щодо юридичних осіб забезпечити досягнення запобіжної цілі [38, c. 35]. 

У вітчизняній юридичній літературі змістовій критиці піддано також 

положення ч. 2 ст. 96-4 КК, відповідно до якого заходи кримінально-правового 

характеру у випадках, передбачених пунктами 3 і 4 ч. 1 ст. 96-3 КК, можуть бути 

застосовані судом, у т.ч., до державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними 

у встановленому порядку. Зокрема, наголошено на тому, що ліквідація 

державного органу чи органу місцевого самоврядування, від імені яких вчинено, 

наприклад, злочин терористичної спрямованості, матиме наслідком неможливість 
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виконання функцій держави щодо управління певною сферою відносин чи 

здійснення відповідних самоврядних повноважень у межах конкретної 

територіальної одиниці. Це очевидно призведе до порушення прав громадян, які 

проживають на відповідній території. Окрім того, конфіскація всього майна 

органу місцевого самоврядування (приміщень, транспортних засобів тощо) в 

дохід держави унеможливить створення нового представницького органу 

територіальної громади за повної відсутності матеріальної бази для його 

функціонування [89, c. 89]. 

Водночас межі суддівської дискреції на практиці нівелюватимуться через 

безальтернативність видів заходів кримінально-правового характеру, що 

застосовуються до юридичних осіб, від імені яких було вчинено такий злочин, за 

принципом: основний захід – ліквідація, додатковий захід – конфіскація майна.  

З точки зору оптимізації порядку застосування норм процесуального права 

запобіжний захід у виді арешту щодо майна юридичної особи може бути 

застосовано виключно за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, 

передбачених вітчизняним КПК, може застосувати до юридичної особи 

конфіскацію майна як захід кримінально-правового характеру або за наявності 

обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. 

До того ж арешт повинен накладатися виключно на майно та кошти юридичної 

особи, а не на особисте майно її власника.  

Передбачені ст. 96-10 КК загальні правила застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру реально можуть бути враховані лише 

під час визначення розміру штрафу, коли неправомірну вигоду не було одержано 

юридичною особою або неможливо обчислити її розмір.  

Водночас варто зауважити, що на підставі ч. 1 ст. 96-7 КК штраф у 

двократному розмірі застосовується виходячи з двократного розміру незаконно 

одержаної (а не наданої від імені юридичної особи) неправомірної вигоди. У 

випадку, коли неправомірну вигоду не було одержано, або її розмір неможливо 

обчислити, суд застосовує штраф залежно від ступеня тяжкості злочину, 

вчиненого уповноваженою особою юридичної особи (ч. 2 ст. 96-7 КК). 
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Висловлюю авторське припущення про те, що за результатами фахового 

обговорення та експериментальної апробації перед українським законодавцем 

варто порушити питання про розширення переліку видів заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб – з позицій удосконалення практики 

правозастосування це повинно забезпечити адекватність реагування на злочин, 

учинений уповноваженою особою юридичної особи. Досліджувана в дисертації 

американська модель юридичної регламентації та застосування заходів 

кримінально-правового впливу на корпорації повинна стати в нагоді під час 

визначення шляхів кількісного та якісного удосконалення вітчизняної моделі 

заходів кримінально-правового характеру. 

За підсумками здійсненого загального аналізу покарання за економічні злочини 

в порівнюваних державах звернуто увагу на те, що, на відміну від більш 

однозначного вітчизняного підходу, федеральне кримінальне законодавство США 

не пропонує визначення покарання, фактично віддаючи вирішення цього питання 

«на відкуп» судовому тлумаченню, а також кримінально-правовій доктрині.  

Констатовано, що більшість американських фахівців підтримують гасло 

«Справедливе покарання – це пропорційне покарання», яке означає, що за своїм 

змістом та метою покарання повинне об’єктивно відповідати характеру вчиненого 

злочину, ураховуючи при цьому велику кількість дискреційних факторів, у т.ч. 

різноманітні життєві обставини, які супроводжували протиправну поведінку. У 

США суди не практикують «лінійну» філософію в частині призначення покарань, 

а навпаки, всебічно ураховують у кожній кримінальній справі весь комплекс 

фактів та обставин, які мають юридичне значення. Такий підхід перегукується із 

п 3. ч. 1 ст. 65 вітчизняного КК, згідно з яким суд призначає покарання, 

ураховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що 

пом’якшують та обтяжують покарання. 

Установлено, що порівняно з американською вітчизняна практика 

призначення покарань загалом та за економічні злочини зокрема є необґрунтовано 

гуманною, такою, що не здатна повною мірою реалізувати задекларовану у ст. 50 КК 

мету покарання, а отже, такою, що об’єктивно не спроможна стримувати прояви 
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протиправної поведінки в економічній сфері. Здійснена українським законодавцем 

наприкінці 2011 року масштабна гуманізація кримінальної відповідальності за 

економічні посягання, поєднана з декриміналізацією окремих діянь та заміною 

покарань у виді позбавлення волі на штрафи в санкціях інших норм, посилила цей 

негативний тренд. 

За результатами опрацювання положень про нормативне забезпечення та 

практику застосування покарань за економічні злочини в США висловлено 

позицію про доцільність запровадження в Україні моделі обмеженої формалізації 

покарань. При цьому пропонований формалізований механізм повинен 

запроваджуватись поступово, у комплексі, він повинен супроводжуватись 

критичним осмисленням зарубіжного досвіду.  

 

4.1.2. Штраф як найбільш поширений вид покарання за економічні 

злочини 

Федеральний Акт про реформування покарань делегував американським 

судам можливість застосовувати до економічних правопорушників – фізичних осіб 

пробацію, штраф, позбавлення волі та обов’язковий нагляд після відбування 

покарання1. До цього переліку варто додати кримінальну реституцію. Власне 

покараннями у цьому переліку є штраф, позбавлення волі та реституція. Далі, у 

контексті відповідальності за економічні посягання, проаналізую, з доречним 

використанням порівняльно-правового методу, юридичний зміст покарань у виді 

штрафу, конфіскації та реституції. 

Майнові покарання за економічні злочини є традиційно ефективним засобом 

впливу на осіб, які вчинили ці злочини. Водночас забезпечення їхньої ефективності 

можливе лише за умови розумного і домірного застосування обмежень майнових 

прав осіб, коли, з одного боку, ці обмеження є відчутними для засудженого і здатні 

досягти цілей покарання, а з іншого – не ставлять особу в ситуацію фізичної 

неможливості виконати призначене їй покарання [255, c. 15–16]. 

 
1 Керуючись положеннями вітчизняної кримінально-правової термінології, тут очевидно перераховані не 

просто покарання, а більш широко – заходи кримінально-правового характеру.  
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Підтримую тезу про те, що ефективність застосування покарань за економічні 

злочини підтверджується результатами вивчення мотивації вчинення суспільно 

небезпечних діянь у цій сфері, а також особистісних рис осіб, які вчинили ці 

злочини. А тому запобігти цим протиправним вчинкам держава може і повинна 

шляхом вжиття таких заходів, які зроблять злочинну поведінку не лише 

ризикованою з точки зору можливості застосування кримінального покарання, а й 

економічно збитковою [254, c. 315]. Дещо забігаючи наперед, зауважу: останній 

аспект, щодо невигідності вчинення економічного злочину через чутливі для 

порушника майнові санкції, докладно розроблено американською кримінально-

правовою доктриною.  

Коментуючи три основні існуючі в світі системи обчислення розміру штрафу, 

вибір яких залежить від національних традицій, економічних умов країни та 

фактичних обставин конкретного злочинного діяння, В. Додонов справедливо 

відносить США до групи держав, в яких розмір штрафу визначається законодавцем 

в одиницях національної валюти. Такий підхід є притаманним здебільшого 

державам зі стабільною фінансовою системою. Водночас у санкціях деяких 

федеральних заборон простежується також інший спосіб визначення розміру 

штрафу, тобто встановлення його кратним до суми незаконно одержаної вигоди, 

вартості викраденого або розміру злочинного обігу [50, с. 323, 324]. Цей підхід 

варто сприймати як раціональний: він ефективно втілює функції загальної та 

спеціальної превенції, а також призводить до того, що вчинення злочинів 

корисливої спрямованості стає економічно невигідним. 

Натомість кримінальне законодавство України в 2011 році зазнало, як відомо, 

істотних змін у частині регламентації штрафу як виду покарання (ч. 2 ст. 53 КК): 

унаслідок проведеного реформування було збільшено верхню граничну межу 

даного виду покарання з 1 тис. до 50 тис. НМДГ. Законом про гуманізацію були, 

поміж іншого, внесені суттєві зміни в положення ст. 12 КК. Відповідно до чинного 

законодавства, ступінь тяжкості вчиненого злочину за формальним критерієм 

визначається не лише строком покарання у виді позбавлення волі, описаним у 

санкції статті Особливої частини КК, а й розміром основного покарання у виді 
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штрафу. Для злочинів невеликої тяжкості поряд з покаранням у виді позбавлення 

волі на певний строк закон передбачає, як граничний критерій, основне покарання 

у виді штрафу в розмірі не більше 3 тис. НМДГ; для злочинів середньої тяжкості – 

не більше 10 тис. НМДГ; для тяжких злочинів – не більше 25 тис. НМДГ, а для 

особливо тяжких – понад 25 тис. НМДГ. 

Одним з актуальних питань, які постали перед теорією кримінального права і 

судовою практикою після набуття чинності Законом про гуманізацію, стало 

визначення місця штрафу в системі кримінальних покарань. До введення в дію 

цього Закону види кримінальних покарань розташовувалися законодавцем у 

ст. 51 КК послідовно, залежно від ступеня суворості, тобто була встановлена 

умовна драбина покарань. За цією нормою штраф посідав перше місце, отже був 

визначений законом як найбільш м’який вид покарання. Натомість після внесення 

Законом про гуманізацію суттєвих змін у ст. 12 та ст. 53 КК редакція ст. 51 КК 

залишилась необґрунтовано незмінною. 

На думку О. Шаповалової, аналіз чинного кримінального законодавства, 

особливо в контексті відповідальності за економічні делікти, не лише підтверджує 

висновок про необхідність адекватної оцінки ступеня суворості штрафу як виду 

покарання, а й актуалізує потребу в негайних змінах у кримінальному 

законодавстві в цьому напрямі. Сьогодні, констатує вона, у КК фактично 

передбачено два види покарання у виді штрафу, які суттєво відрізняються за 

ступенем суворості: штраф на суму від 50 до 3 тис. НМДГ і штраф на суму понад 

3 тис. НМДГ. Ступінь карального впливу останнього є значно більшим не лише у 

зв’язку зі збільшенням розміру коштів, які підлягають стягненню з винного, а й у 

зв’язку з наявністю інших обставин, які характеризують його в процесі 

призначення і виконання. До них, зокрема, належать: 1) визначення відповідно до 

ст. 12 КК ступеня тяжкості злочинів аж до визнання злочину особливо тяжким; 

2) перспектива заміни штрафу в разі його несплати позбавленням волі; 

3) призначення штрафу в «безмежному» розмірі, який не може бути меншим від 

розміру заподіяної майнової шкоди або одержаного доходу; 4) обмеження у 

застосуванні ст. 69 КК щодо випадків зменшення розміру призначеного штрафу, 
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розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, установленої в 

санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК. 

За таких умов, переконує авторка, залишення штрафу, у т. ч. на суму понад 

3 тис. НМДГ, на першій «сходинці» драбини покарань, визначеної у ст. 51 КК, не 

лише суперечить теоретичним постулатам кримінального права, а й створює 

суттєві проблеми для правозастосування. З урахуванням наведеної аргументації, 

О. Шаповалова висловлює пропозицію закріпити в ст. 51 КК два окремі види 

покарання у виді штрафу. У драбині покарань штраф у розмірі до 3 тис. НМДГ 

повинен бути розташований між громадськими роботами і виправними роботами, а 

штраф на суму понад 3 тис. НМДГ – між триманням у дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців і позбавленням волі [254, с. 320–321]. 

Загалом обґрунтованість установлення законодавцем виду покарання, 

максимальні межі якого не визначені в нормах ані Загальної, ані Особливої частини 

КК, викликає сумніви [195, c. 23]. Такий невизначений підхід містить низку 

ризиків, у т. ч. правозастосовного характеру. У юридичній літературі справедливій 

критиці піддається положення ч. 2 ст. 53 КК про те, що за вчинення злочину, за 

який передбачене основне покарання у виді штрафу понад 3 тис. НМДГ, розмір 

штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, 

завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно 

від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини 

статті) Особливої частини КК, фактично означає, що максимальний розмір штрафу, 

який може бути призначений судом, є відкритим. Очевидно, що в окремих 

випадках, виходячи з ознак складів певних злочинів, штраф, який 

призначатиметься за їх вчинення, в обов’язковому порядку буде більшим, аніж 

встановлено в санкції статті Особливої частини КК. Приєднуюсь до наукової 

пропозиції відмовитись від цього положення: у разі реалізації такої законодавчої 

пропозиції максимальним розміром штрафу вважатиметься розмір, передбачений 

виключно санкцією відповідної статті Особливої частини КК [255, с. 73–74]. 

У контексті порівняльної характеристики ознак покарання у виді штрафу за 

економічні злочини привертає увагу небезпечна практика непослідовності 
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законодавця в частині редагування санкцій норм про економічні злочини. Прояви 

цієї практики уже мають місце в нормативному регулюванні, зокрема на прикладі 

змін, унесених у тексти санкцій ч.1 і ч. 2 ст. 212 КК.  

Так, Законом про гуманізацію розміри штрафу, передбачені в ч. 1 та 

ч. 2 ст. 212 КК, були встановлені наступним чином: від 1 до 2 тис. НМДГ та від 

2 до 3 тис. НМДГ відповідно. Згодом Законом про кримінальні правопорушення, 

який повинен був набути чинності 1 січня 2020 року, санкції норми КК про 

податкове ухилення були збільшені в частині застосування штрафу: від 1 до 4 тис. 

НМДГ (ч. 1 ст. 212 КК) та від 4 до 6 тис. НМДГ (ч. 2 ст. 212 КК). Водночас ще до 

моменту набуття чинності положеннями згаданого закону, які збільшували 

покарання у виді штрафу за ухилення від сплати податків, ще одним актом – 

Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» 

від 18 вересня 2019 р., також були внесені зміни в тексти «штрафних» санкцій 

ст. 212 КК – від 3 до 5 тис. НМДГ (ч. 1 ст. 212 КК) та від 5 до 7 тис. НМДГ 

(ч. 2 ст. 212 КК). 

Виникає справедливе запитання: навіщо ухвалювати законодавчі приписи по 

суті проміжної дії строком на три місяці (до 1 січня 2020 р., коли повинен був 

вступити в силу Закон від 22.11.2018 р.), якщо при цьому проміжні законодавчі 

норми передбачають суворіше покарання за ухилення від сплати податків 

порівняно з аналогічними за сферою дії нормами, які вступають у силу пізніше? 

Більш раціональне пояснення цьому, аніж у формі констатації неуважності 

вітчизняного законодавця, запропонувати складно. До слова, текст чинного КК 

містить чималу кількість технічних помилок на кшталт описаної, що актуалізує 

питання про критичне наукове опрацювання нормативного матеріалу та 

вироблення пропозиції щодо усунення змістових і технічних вад у ньому. 

Отже, визначення місця штрафу у вітчизняній системі покарань залишається 

нагальним питанням, яке постало перед теорією кримінального права і судовою 

практикою після набуття чинності Законом про гуманізацію. Констатовано, що до 

цього законодавець установлював види покарань у послідовний спосіб (ст. 51 КК), 
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залежно від ступеня суворості, тобто була встановлена умовна драбина покарань, 

відповідно до якої штраф посідав перше місце, тобто був законодавчо визнаний 

найбільш м’яким видом покарання. Після внесення Законом від 15 листопада 

2011 р. суттєвих змін у ст. 12 та ст. 53 КК редакція ст. 51 КК залишилась 

необґрунтовано незмінною. 

У чинному КК фактично передбачено два види покарання у виді штрафу, які 

відрізняються за ступенем суворості: штраф на суму від 50 до 3 тис. НМДГ і штраф 

на суму понад 3 тис. НМДГ. Ступінь карального впливу останнього є значно 

більшим не лише у зв’язку зі збільшенням розміру коштів, які підлягають 

стягненню з винного, а й у зв’язку з наявністю інших обставин, які характеризують 

його в процесі призначення і виконання. Аргументовано, що залишення штрафу, у 

т. ч. на суму понад 3 тис. НМДГ, на першій «сходинці» драбини покарань, 

визначеної у ст. 51 КК, суперечить здобуткам сучасного кримінального права та 

створює реальні проблеми у правозастосуванні. З урахуванням конструктивних 

зауважень підтримано наукову пропозицію закріпити в ст. 51 КК два окремі види 

покарання у виді штрафу: за «драбиною покарань» штраф у розмірі до 3 тис. 

НМДГ повинен бути розташований між громадськими роботами і виправними 

роботами, а штраф на суму понад 3 тис. НМДГ – між триманням у 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців і позбавленням волі на певний 

строк. 

У контексті порівняльної характеристики ознак покарання у виді штрафу за 

економічні злочини зосереджено також увагу на непослідовності законодавця щодо 

редагування санкцій норм про економічні злочини. Установлено, що прояви цієї 

практики уже мають місце в нормотворчості, зокрема на прикладі змін, унесених у 

тексти санкцій ч. 1 і ч. 2 ст. 212 КК. Висловлено позицію про потребу більш 

виважено і послідовно підходити до конструювання кримінально-правових санкцій 

за ухилення від сплати податків та інші економічні злочини.  
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4.1.3. Конфіскація як прагматичний вид майнового покарання за 

економічні злочини: переваги та вади 

Почну з висвітлення вітчизняного підходу до кримінально-правової 

регламентації конфіскації. В юридичній літературі пропонуються діаметрально 

протилежні підходи до вихідного питання про доцільність існування такого 

покарання, як конфіскація. Так, на думку М. Панова та Н. Гуторової, в умовах 

ринкової економіки, коли з’явилась реальна можливість володіти великими 

коштами і без вчинення злочинів, застосування конфіскації майна суперечить як 

принципу справедливості, так і принципу рівності громадян перед законом. Це, на 

думку авторів, спонукає розуміти конфіскацію майна як покарання, яке є 

несумісним з існуванням демократичної ринково орієнтованої держави, а тому 

вона повинна бути скасована. Конфіскувати, вважають вони, потрібно предмети 

злочину (наприклад, предмети контрабанди), засоби його вчинення, а також майно, 

здобуте злочинним шляхом. В інших випадках майновим покаранням за вчинення 

злочину доцільно визнавати не конфіскацію майна, а штраф у чітко встановленому 

розмірі [182, c. 58]. У вітчизняній кримінально-правовій науці висуваються також 

інші аргументи проти застосування конфіскації майна як додаткового виду 

покарання [157; 45, c. 56–65]. 

Натомість прибічники пропонують власні аргументи на користь збереження 

вказівки на конфіскацію в КК: 1) це ефективний засіб протидії злочинності, 

особливо корисливо-насильницькій – впливаючи на свідомість, конфіскація майна 

виконує превентивну дію; 2) конфіскація майна передбачена в низці міжнародних 

конвенцій, підписаних та ратифікованих Україною; 3) вона сприяє індивідуалізації 

покарання, поряд з основним покаранням, призначається додаткове, яке зможе 

посилити каральні можливості основного покарання; 4) конфіскація майна виконує 

превентивну дію, необхідну для профілактики майнових злочинів – після 

відбування покарання вона продовжує запобігати вчиненню нових злочинів 

шляхом усунення майнового підґрунтя злочинності, зокрема організованої; 

5) простий механізм конфіскації майна, адже процес виконання покарання не 

вимагає від держави створення чи забезпечення спеціальних установ для виконання 
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досліджуваного покарання; 6) відсутність альтернативних конфіскації майна видів 

покарань, які повною мірою відповідали би завданням КК – скасування цього виду 

покарання призведе до дисбалансу в системі покарань [193, с. 92]. 

Варто додати, що застосування конфіскації судом порушує принципи 

пропорційності та економії кримінально-правової репресії, адже покладає на винну 

особу надмірний тягар, коли вона за посягання на частину майна іншої особи 

позбавляється всього майна (за винятком предметів, які не підлягають конфіскації). 

Та й ефективність цього виду покарання в сучасних умовах викликає виправданий 

сумнів, адже злочинці, які вчиняють корисливі злочини, добре обізнані з 

перспективами застосування щодо них цього виду покарання і зазвичай не 

реєструють на своє ім’я цінне майно, залишаючи все родичам, членам сім’ї тощо 

[231, с. 121]. 

Спірним видається також твердження про те, що конфіскація майна і після 

відбуття покарання виконує превентивну функцію. Навпаки, залишившись без 

власності (за винятком речей, які не підлягають конфіскації), винний буде активно 

шукати шляхи для того, щоб її швидко повернути. Законним шляхом це зробити 

складно, тож він може повернутися до злочинної діяльності. Як слушно 

зауважується в фаховій літературі, у випадках реального виконання цього 

покарання виникає стан майже повної матеріальної незабезпеченості засудженого, 

що на тлі падіння матеріального добробуту оточення разом з необхідністю 

забезпечити матеріальний добробут родини і за наявності спогадів про втрату в 

результаті конфіскації всього, що було нажите роками, здатне призвести до такого 

психологічного впливу на засудженого, який прямо суперечитиме запобіжним 

цілям покарання [219, c. 173]. 

Важко також погодитись з тезою про відсутність адекватних конфіскації 

майна альтернатив. Як уже було зазначено вище, функцію вилучення матеріальної 

основи вчинення корисливих злочинів цілком можна покласти на покарання у виді 

штрафу, посилання на яке широко використовується при конструюванні санкцій 

інших статей (частин статей), які передбачають кримінальну відповідальність за 

вчинення економічних правопорушень. Тим більше, тенденцією кримінально-
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правової політики держави впродовж останніх років є розширення сфери 

застосування покарання у виді штрафу, а для економічних злочинів поширеною 

стала практика заміни штрафом покарання у виді позбавлення волі у санкціях 

статей (частин статей).  

До того ж складно скаржитись на відсутність альтернатив конфіскації майна за 

наявності такого заходу кримінально-правового впливу, як спеціальна конфіскація 

(розглядатиметься далі), адже її застосування здатне відновити соціальну 

справедливість, позбавити винну особу незаконно отриманого майна, не 

порушуючи при цьому його особистих майнових прав. 

При оцінці санкцій потрібно виходити не лише з того, яких результатів з її 

допомогою досягне держава в протидії злочинності, а й враховувати те, наскільки 

вона відповідає принципам гуманізму та справедливості [48, c. 50]. Ураховуючи 

викладені вище позиції та міркування, приєднуюсь до сукупної позиції авторів, які 

наголошують на недоцільності використання такого виду покарання, як 

конфіскація майна у кримінальному законодавстві України, і пропоную виключити 

ст. 59 КК, а також внести необхідні редакційні зміни в тексти ст. ст. 51 і 52 КК в 

частині виключення посилання на конфіскацію. Такий крок призведе до 

автоматичного виключення цього виду покарання з, поміж іншого, текстів санкцій 

норм про економічні злочини: ч. 2 і ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 201, ч. 2 і ч. 3 ст. 201-1, ч. 3 

ст. 204, ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1-3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1, ч. 2 ст. 233 КК.  

Наразі в судовій практиці України не до кінця вирішеним залишається 

важливе питання про розмежування конфіскації майна як додаткового виду 

покарання (ст. 59 КК) та спеціальної конфіскації як окремого заходу кримінально-

правового характеру. А тому його дослідження видається актуальним, особливо з 

урахуванням положення ч. 1 ст. 96-1 КК, відповідно до якого юридичною 

підставою для застосування конфіскації є вчинення деяких економічних посягань, 

зокрема, передбачених частиною першою ст.ст. 204, 209-1, 210, частиною першою і 

другою ст.ст. 212 і 212-1, частиною першою ст.ст. 222 і 229 КК.  

Є підстави говорити про особливу юридичну природу спеціальної конфіскації 

на підставі аналізу положень ч. 2 ст. 201, ст. 209 КК, а також положень ч.ч. 1 і 2 
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ст. 203-1, ч.ч. 1 і 2 ст. 203-2, ч.ч. 1, 2 і 3 ст. 204, ч. 2 ст. 216, ч.ч. 1, 2 і 3 ст. 229 КК, 

які діяли до внесення останніх редакційних змін стосовно спеціальної конфіскації 

до КК Законом від 18.02.2016 р. № 1019-VIII1.  

Декілька слів про зміст спеціальної конфіскації. Сучасне кримінальне право 

України поступово відходить від традиційного підходу за принципом «злочин – 

покарання»; реформування кримінального законодавства призводить до появи у 

КК нових форм реагування держави на вчинення суспільно-небезпечного діяння. 

Поряд з традиційними формами заходів кримінально-правового характеру 

(покарання, примусові заходи медичного характеру, виховного характеру, 

примусове лікування) у кримінальному законодавстві з’явились нові, серед яких 

власне і спеціальна конфіскація. Розділ XIV Загальної частини КК отримав у 

2013 році нову назву «Інші заходи кримінально-правового характеру». Наукові 

кола сприйняли цю новелу неоднозначно: на сторінках юридичної літератури 

тривають наукові дискусії щодо правової природи спеціальної конфіскації, її видів, 

порядку застосування тощо. Дискусійним залишається і питання про правильне 

визначення кола злочинів, за які може застосовуватись цей захід [150, c. 187].  

Варто зафіксувати те, що спеціальна конфіскація не є формою реалізації 

кримінальної відповідальності – вона має принципово інший зміст. Її застосування, 

на відміну від кримінальної відповідальності, обумовлене іншими підставами, 

спрямоване на досягнення інших цілей, у зв’язку з чим вони можуть бути 

застосовані самостійно, хоча і не виключається їхнє одночасне застосування. 

Серед передбачених ст.ст. 96-1 і 96-2 КК положень про спеціальну 

конфіскацію окремо хочу звернути увагу на зміст ч. 1 ст. 96-2 КК, яка регламентує 

чотири підстави для застосування спеціальної конфіскації. Там зазначено, що 

гроші, цінності та інше майно були: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або 

є доходами від такого майна; 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, 

 
1 Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 

щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною 

Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення 

процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації». 
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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 

їхнє незаконне використання. Отже, вітчизняний законодавець вдався до 

поширювального підходу в частині визначення підстав для застосування 

спеціальної конфіскації, охопивши широке коло дій, які утворюють протиправне 

використання або одержання матеріальних цінностей. 

Незважаючи на схожість назви, спеціальна конфіскація істотно відрізняється 

від покарання у виді конфіскації майна. Зокрема, в літературі зазначено, що якщо 

покарання у виді конфіскації майна (ст. 59 КК) полягає в обмеженні законних прав 

і свобод винної особи та спрямоване на досягнення цілей, передбачених у ч. 2 

ст. 50 КК, тобто передбачає не лише кару, а й виправлення засуджених, а також 

запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, то 

мета застосування спеціальної конфіскації (статті 96-1, 96-2 КК) має передусім 

процесуальний і відновлювальний характер, що випливає із змісту предметів, які 

підлягають спеціальній конфіскації на підставі ст. 96-2 КК. Також застосування 

спеціальної конфіскації у деяких випадках може бути не пов’язане зі вчиненням 

особою злочину або суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки злочину 

[204, c. 249].  

Відповідно до чинної редакції КК спеціальна конфіскація (ч. 1 ст. 96-1) може 

призначатися у випадку вчинення суспільно небезпечних діянь, які підпадають під 

ознаки більшості складів економічних злочинів, оскільки санкції відповідних 

статей Особливої частини КК передбачають основне покарання у виді позбавлення 

волі або штрафу понад 3 тис. НМДГ. Зокрема, Законом про кримінальні 

правопорушення були внесені суттєві зміни, у т.ч. у текст розділу VII Особливої 

частини КК, у частині збільшення розміру покарання у виді штрафу (здебільшого 

до 4 тис. НМДГ) за вчинення економічних злочинів.  

Принагідно звернусь до проблеми узгодження положень КК і КПК щодо 

регламентації природи та порядку застосування спеціальної конфіскації. Адже крім 
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відомих КК видів спеціальної конфіскації, які є передбаченими кримінальним 

законом негативними наслідками для особи, яка вчинила злочин (чи інше суспільно 

небезпечне діяння), є підстави, з часткою умовності, говорити про спеціальну 

конфіскацію, передбачену нормами КПК, а саме про положення, які стосуються 

речових доказів і розраховані на будь-які злочини. Певна умовність виокремлення 

передбаченої КПК спеціальної конфіскації полягає в тому, що законодавець 

розмежовує спеціальну конфіскацію та вирішення питання про долю речових 

доказів, виходячи з презумпції того, що обидва заходи мають свій особливий зміст.  

Наразі ч. 9 ст. 100 КПК залишається матеріально-правовою підставою для 

вилучення пов’язаного з вчиненням злочину майна, і таке вилучення не є 

спеціальною конфіскацією. Ураховуючи, що ані в ч. 1 ст. 96-2 КК, ані в ч. 9 

ст. 100 КПК законодавець не запропонував чітку диференціацію майна залежно від 

його власника (фактично «змішав» майно винного, майно, виключене з цивільного 

обігу, і законне майно третіх осіб), а також через «вклинювання» в окремі норми 

цих статей положень «виняткового» характеру, у кримінальному та кримінальному 

процесуальному законодавстві утворилася низка хибних алгоритмів вирішення 

питання про долю певних видів майна. Співвідношення відповідних положень 

матеріального й процесуального права сприймається як складне, заплутане. 

На думку О. Дудорова, удосконалена ч. 9 ст. 100 КПК, уособлюючи 

кримінально-процесуальну форму реалізації спеціальної конфіскації, повинна бути 

збережена як норма, що містить описання правових заходів, відмінних за своєю 

правовою природою від спеціальної конфіскації. Водночас ця норма повинна 

узгоджуватись із ч. 1 ст. 96-2 КК, яка визначає коло предметів, до яких може бути 

застосована спеціальна конфіскація [62]. 

У науковій літературі неодноразово висловлювалась думка про те, що 

конфіскація майна повинна застосовуватись незалежно від виду чи ступеня 

тяжкості вчиненого злочину [87, c. 104; 46, С. 89]. У розвиток цієї позиції можна 

також навести положення кримінально-процесуального законодавства: уже 

згадувана ст. 100 КПК, присвячена застосуванню спеціальної конфіскації, багато в 

чому повторює положення кримінального законодавства, однак не згадує про 
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обмеження кола злочинів, за які може застосовуватись спеціальна конфіскація. 

Ураховуючи, що спеціальна конфіскація, як уже зазначалось, має передусім 

попереджувальну, відновлювальну, а не каральну спрямованість, немає сенсу 

«прив’язувати» підстави її застосування до злочинів певного ступеня тяжкості.  

До вирішення питання про можливість застосування спеціальної конфіскації 

варто підходити диференційовано залежно від виду такої спеціальної конфіскації: 

якщо йдеться про конфіскацію грошей, цінностей та іншого майна, яке було 

одержано внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна (п. 1 ч. 1 

ст. 96-2 КК) або якщо об’єктом конфіскації є предмети, вилучені з цивільного 

обігу, то така спеціальна конфіскація повинна застосовуватись за будь-який злочин 

незалежно від ступеня тяжкості, оскільки її застосування в цьому випадку матиме 

передусім превентивний вплив. Що ж стосується інших видів спеціальної 

конфіскації, які можуть мати каральний вплив і полягати у вилученні майна, яке є 

власністю засудженого, то в цьому випадку застосування спеціальної конфіскації 

повинно відповідати виробленому практикою ЄСПЛ принципу пропорційності. 

На відміну від висвітлених вище вітчизняних підходів американське 

кримінальне законодавство не розрізняє поняття загальної та спеціальної 

конфіскації, водночас проводячи чітку межу між поняттями цивільної та 

кримінальної конфіскації. Далі розгляну деякі теоретичні та практичні положення 

про застосування конфіскації як виду покарання за економічні злочини в США.  

Справедливою видається висловлена в американській юридичній літературі 

теза про те, що найбільш «болісними» санкціями для економічних порушників є 

позбавлення їх отриманих у процесі вчинення злочинів доходів, а також власне 

активів компаній, які утворюють економічне підґрунтя будь-якого бізнес-проєку 

[385, c. 197].  

Переглядаючи рішення судів нижчих інстанцій у справі «Kaley v. United 

States» (2014 р.), ВС США зауважив, що завданнями конфіскації є: покарати 

порушника закону, запобігти майбутній протиправній поведінці (превентивний 

вплив), знизити економічну силу злочинних підприємств, компенсувати втрати 

потерпілим, покращити ситуацію в громадах, які зазнали злочинного впливу, а 
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також підтримувати правоохоронні програми (зокрема спрямовані на підвищення 

кваліфікації поліцейських) [327]. А в справі «United States v. Peters» (2013 р.) вища 

судова інстанція більш чітко сформулювала мету конфіскації – це передусім 

покарання; ця ознака відрізняє конфіскацію від реституції та інших засобів 

відшкодування в кримінальному провадженні; реституція, умовно кажучи, 

повертає відповідача та потерпілого на той рівень, на якому вони перебували до 

вчинення злочину; конфіскація ж карає винного, змушуючи його повернути всі 

отримані від злочину матеріальні надходження, а не лише його злочинний 

дохід [418]. 

Як це регулярно простежується в тексті федерального кримінального закону 

(на що вже неодноразово зверталась увага в роботі), у КК США відсутня єдина 

норма чи група розташованих поруч норм, присвячених саме підставам, порядку 

застосування, а також видам злочинів, за які цей вид покарання може 

застосовуватись.  

Зокрема, у текстах деяких кримінальних заборон безпосередньо зроблені 

посилання на застосування конфіскації в разі засудження особи. Наприклад, 

§ 982(a)(2)(A) КК США авторизує конфіскацію всього майна, яке 

використовувалось під час вчинення шахрайства проти фінансової установи або 

майна, яке було придбане за кошти, отримані від вчинення цього злочину. Як 

бачимо, федеральний законодавець визнає лише спеціальний (мовою вітчизняного 

кримінального права) вид конфіскації – конфіскувати дозволяється лише кошти та 

інше майно, безпосередньо чи опосередковано пов’язане з протиправною 

поведінкою особи, що повинно бути зафіксоване в обвинувальному вироку суду.  

Федеральне кримінальне законодавство передбачає, що конфіскація може 

поширюватись на такі види активів: 1) будь-яке майно, включаючи готівкові та 

безготівкові грошові кошти, здобуте злочинним шляхом; 2) будь-яке рухоме і 

нерухоме майно підсудного, яке перебуває на території США або має злочинне 

походження за межами США. Перелік майна, яке належить злочинцю, 

визначається ФБР, федеральною прокуратурою, Службою кримінальних 

розслідувань податкового відомства, а також деякими іншими правоохоронними 
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органами. Отримані дані передаються в суд, який установлює конкретний розмір 

конфіскації з детальним переліком відчужуваного майна [c. 271–272]. 

У цьому пункті дисертації було піддано критичному компаративістському 

аналізу юридичний зміст конфіскації як окремого виду покарання та розкрито її 

специфіку у вироках, внесених у справах про економічні злочини. Наведено 

додаткові аргументи стосовно того, що застосування конфіскації порушує 

принципи пропорційності та економії кримінально-правової репресії, оскільки 

покладає на винну особу надмірний тягар, коли така особа за посягання на частину 

майна іншої особи позбавляється всього майна (за винятком предметів, які не 

підлягають конфіскації). Критикується також позиція про відсутність адекватних 

конфіскації майна альтернатив: обґрунтовано, що функцію вилучення матеріальної 

основи вчинення корисливих злочинів об’єктивно здатне виконати покарання у 

виді штрафу, посилання на яке широко використовується при конструюванні 

санкцій інших статей (частин статей), які передбачають відповідальність за 

вчинення економічних правопорушень. Визначено, що загальною тенденцією 

вітчизняної кримінально-правової політики впродовж останніх років є розширення 

сфери застосування покарання у виді штрафу, а в нормах про економічні злочини 

поширеною стала практика заміни штрафом покарання у виді позбавлення волі у 

санкціях статей (частин статей).  

Аргументовано пропозицію виключити загальну норму про конфіскацію 

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

виключатиметься з санкцій деяких норм КК про економічні злочини. Водночас 

обґрунтовано підтримано позицію про необхідність внесення редакційних змін у 

ч. 1 ст. 96-1 КК шляхом розширення підстав для застосування спеціальної 

конфіскації за вчинення економічних злочинів. Установлено, що порівняно з 

вітчизняним підходом американське кримінальне законодавство не розрізняє понять 

загальної та спеціальної конфіскації, водночас окреслюючи чітку межу між 

цивільно-правовим і кримінально-правовим видами конфіскації.  
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4.1.4. Кримінальна реституція у справах про економічні злочини: 

юридична регламентація в США 

Американські дослідники традиційно висловлюють різні позиції щодо шляхів 

удосконалення моделі призначення кримінальних покарань в економічній сфері. 

Зокрема Д. Фейчні аргументовано критикує дедалі більш поширену практику 

застосування до економічних злочинців покарання у виді позбавлення волі. Такий 

підхід, уважає автор, не дозволяє повною мірою адресувати негативні соціально-

економічні наслідки вчиненого. До того ж позбавлення волі саме по собі є 

фінансово витратним видом покарання. Пропонується в жодному разі не 

відмовлятись від нього, а лише доповнювати чи замінювати іншими видами 

кримінально-правових санкцій – там де це доречно. Зокрема, дослідник пропонує 

судам більш активно застосовувати кримінальну реституцію у справах про 

економічні злочини [305, c. 390–391]. Наразі § 5K2.0(d)(5) Правил покарань 

забороняє судам виходити за нижню межу формалізованих санкцій у тих 

кримінальних справах, де засуджений сплатив суму реституції у розмірі, який 

дорівнює або є меншим за той, що врегульований законом, у т.ч. Правилами. 

Логіка полягає в тому, що в більшості випадків реституція вже і так є обов’язковою 

складовою покарання, а отже вона не утворює підстав для виходу суду за нижню 

межу. Зокрема, Акт про обов’язкову реституцію жертвам злочину 1996 року 

(англ. – Mandatory Victims Restitution Act of 1996) вимагає від суддів видання 

наказів про повну реституцію потерпілим від усіх злочинів проти власності 

(у т.ч. вчинених шляхом обману), за винятком випадків, коли застосування 

реституції необґрунтовано ускладнює процес призначення покарання або ж 

правильне визначення розміру реституції не видається можливим.  

Хоча цей вид покарання і не позбавлений окремих недоліків здебільшого 

організаційно-процесуального характеру (на кшталт різноманітних способів 

ухилення від реституції засудженими та використання ними арсеналу способів 

апеляційного оскарження цього покарання чи його розміру), водночас його 

головним призначенням є відновлення матеріального стану потерпілих до рівня, 

який передував вчиненому злочину. Запровадження механізмів відновлювальної 
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кримінальної юстиції, до якої власне належить реституція, має сенс на фоні тієї 

великої уваги, яку Правила та суди приділяють питанням визначення матеріальної 

шкоди, заподіяної економічним злочином. Справді, у широкому спектрі цілей 

кримінального покарання, на відміну від власне застосування кари шляхом 

обмеження прав і свобод засудженого (позбавлення волі чи штрафу), реституція 

виконує функцію відновлення економічних відносин до об’єктивно прийнятного 

рівня.  

Принагідно зазначу, що питання кримінально-правової реституції уже 

розглядались у порівняльно-правовому контексті М. Хавронюком на сторінках 

монографії, присвяченої положенням кримінального законодавства України та 

інших держав континентальної Європи. Учений пише, що кримінально-правова 

реституція (лат. restitutio – поновлення) – це поновлення прав і законних інтересів 

потерпілого від злочину шляхом відшкодування обвинуваченим, підсудним чи 

засудженим завданої потерпілому матеріальної і моральної шкоди. Основою 

кримінально-правової реституції виступає юридичне поновлення у початковому 

статусі як форма захисту порушених прав у римському цивільному праві, яка 

застосовувалась у випадках, коли угода була укладена, зокрема, унаслідок обману 

чи погрози. Наразі в Україні, зауважує автор, так само як і в інших 

постсоціалістичних державах, питання цивільної відповідальності у разі вчинення 

злочину традиційно належить до сфери кримінального процесуального, цивільного 

і цивільного процесуального права, а тому в кримінальному законодавстві майже 

не відображені. Фахівці у галузі кримінального права теж здебільшого уникають 

цих питань. Водночас проєктом КК, підготовленим робочою групою Комісії ВРУ з 

питань правопорядку та боротьби зі злочинністю, було запропоновано передбачити 

в межах ст. 52 примусову кримінально-правову реституцію як вид покарання – вона 

повинна була застосовуватись до фізичних та юридичних осіб і полягати у 

примусовому відшкодуванні засудженим завданої потерпілому матеріальної і 

моральної шкоди [246, с. 546–547, 549–550].  

Варте уваги те, що в першому робочому варіанті проєкту Загальної частини 

нового КК, розробленому науковим колективом восени 2019 року, передбачено 
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окремий підрозділ 3.4.7. «Кримінально-правова реституція (відновлення прав 

потерпілої особи)». У нього включені дві статті: ст. 3.4.7.1 «Поняття та види 

реституційних заходів») та ст. 3.4.7.2. «Поняття та види компенсаційних заходів». 

Зокрема, реституційним заходом пропонується визнавати примусовий захід 

правового впливу, який може бути застосований судом до особи, яка вчинила 

злочин або суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого Особливою частиною КК, і полягає у покладанні на таку особу 

обов’язку у натуральному відновленні порушених прав потерпілого. Відновлення 

порушених прав потерпілого є підставою для звільнення від покарання або 

враховується судом як пом’якшуюча обставина. 

У разі неможливості застосування до особи, яка вчинила злочин або суспільно 

небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою 

частиною цього Кодексу, реституційних заходів, до неї застосовуються 

компенсаційні заходи: ними пропонується визнавати примусові заходи правового 

впливу, які можуть бути застосовані судом до особи, яка вчинила злочин або 

суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 

Особливою частиною КК, і полягає у покладанні на таку особу обов’язку 

відшкодувати (компенсувати) шкоду потерпілому. Видами компенсаційних заходів 

є грошова та майнова компенсація. Грошова компенсація застосовується у разі, 

якщо особа, яка завдала шкоду потерпілому, має можливість її відшкодувати за 

рахунок грошових коштів або у разі неможливості застосування майнової 

компенсації. Майнова компенсація застосовується у разі, якщо особа, яка завдала 

шкоду потерпілому, не має можливості її відшкодувати за рахунок грошових 

активів, однак має у власності майно, за рахунок якого, за згодою потерпілого, 

може бути відшкодовано шкоду. Перелік майна, за рахунок якого не може бути 

застосовано майнову компенсацію, встановлюється Законом. 

Певні зауваження викликає доцільність окремого нормативного 

запровадження компенсаційних заходів. Видається, що відшкодувати 

(компенсувати) шкоду потерпілому за рахунок грошей чи майна цілком можна у 

межах реституції, не вдаючись до фактично паралельних заходів грошової чи 
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майнової компенсації. Принаймні досліджений американський (та європейський) 

досвід переконує в непотрібності одночасної регламентації реституції та 

компенсації – реституція здатна повною мірою охопити всі можливі випадки 

відновлення порушених прав потерпілого.  

Принагідно додам: те, чому поки що не судилося відбутись на вітчизняному 

кримінально-правовому «горизонті», у Сполучених Штатах вже реалізоване – 

створене спеціальне законодавство, є усталена судова практика, існує реальна 

користь від прагматичного застосування аналізованого виду покарання, не 

останньою чергою по лінії протидії економічним посяганням, де діє умовне 

правило відновлення матеріального (фінансово-економічного) балансу потерпілого.  

Пропонуючи авторський аналіз реституції як виду додаткового покарання у 

США, А. Савченко та С. Лихова зауважують, що вона спрямована передусім на 

реабілітацію потерпілого від злочину та робить злочинну діяльність економічно 

збитковою: чим би не заволоділа винна особа, вона все одно поверне це 

потерпілому чи компенсує вартість заподіяних матеріальних збитків у порядку 

кримінального судочинства. На думку вчених, реституція показово відбиває 

відновлювальний характер американського правосуддя: жертва злочину не повинна 

думати, як і звідки повернути собі викрадене (знищене) майно, неодержані доходи, 

різні непередбачувані витрати, оскільки закон охороняє її інтереси і зобов’язує суд 

призначати цей вид покарання за вчинення практично будь-якого злочину. Беручи 

за основу американський досвід у частині кримінально-правової регламентації 

реституції, автори пропонують запровадити схожу норму у вітчизняному КК 

(наприклад у межах новоствореної ст. 53-1 КК), що матиме наслідком, на їхню 

думку, суттєве посилення кримінально-правового захисту потерпілих від злочину, 

збільшення обсягу їхніх прав і гарантій, для чого повинен бути створений 

спеціальний компенсаційний фонд для потерпілих від злочинів. У такій 

кримінально-правовій нормі зміст реституції пропонується вбачати у примусовому 

відшкодуванні засудженим потерпілому, державній чи громадській організації 

матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення ним злочину [210, с. 169–170]. 
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Не заперечуючи актуальність комплексу питань, пов’язаних з належним 

кримінально-правовим захистом потерпілих від злочину, водночас висловлю 

частку здорового скептицизму на адресу доцільності запровадження у вітчизняний 

КК покарання у виді реституції. Річ у тім, що в українському кримінальному 

судочинстві діє усталений інститут відшкодування (компенсації) шкоди у 

кримінальному провадженні, передбачений нормами Глави 9 КПК. Як 

небезпідставно пишуть практикуючі юристи, у вітчизняних процесуальних 

реаліях питання відшкодування шкоди, завданої суспільно небезпечним діянням, 

залишається актуальним. Пред’явлення цивільного позову в кримінальному 

провадженні є найбільш ефективним законодавчим інструментом для отримання 

такого відшкодування, який, до речі, був істотно вдосконалений чинним 

КПК [17, c. 14.].  

Принагідно звернусь до положень кримінального процесуального закону. Ч. 1 

ст. 127 КПК передбачає, що підозрюваний, обвинувачений, а також за його згодою 

будь-яка інша фізична чи юридична особа має право на будь-якій стадії 

кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану потерпілому, 

територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушення.  

Далі, у ч. 1 ст. 128 КПК, яка регламентує основні процесуальні питання 

пред’явлення та розгляду цивільного позову у кримінальному провадженні, у 

диспозитивній формі закріплено право особи, якій кримінальним 

правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової 

та/або моральної шкоди, під час кримінального провадження до початку судового 

розгляду пред’явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до 

фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за 

шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка 

вчинила суспільно небезпечне діяння. Шкода, завдана кримінальним 

правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута 

судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному 

провадженні (ч. 2 ст. 127 КПК). А відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 368 КПК суд під час 

ухвалення вироку повинен, поміж іншого, вирішити питання про те, чи підлягає 
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задоволенню пред’явлений цивільний позов і, якщо підлягає, на чию користь, в 

якому розмірі та в якому порядку. Таким чином, під час ухвалення вироку суд 

виносить рішення щодо цивільного позову, яке є складовою частиною вироку.  

Як можна побачити з наведених нормативних приписів, вітчизняний 

законодавець прагнув комплексно і виключно в процесуальному порядку 

адресувати проблему відшкодування майнової та/або моральної (на що вказує ч. 1 

ст. 61 КПК) шкоди, заподіяної суспільно небезпечним діянням. Натомість 

американський законодавець, як випливає з аналізу умовно гібридних за змістом 

матеріально-процесуальних приписів федерального КК, прагнув вирішити питання 

захисту потерпілих через реституцію як окремий вид кримінального покарання. 

Небезпека дублювання охоронних приписів КК та процесуальних положень 

КПК є значною та вимагає поглибленого порівняльного аналізу ознак 

відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні та реституції: 

він допоможе виявити як сильні, так і слабкі сторони у вітчизняній системі 

приписів, що регламентують порядок захисту прав потерпілих. 

Наразі на сторінках американської літератури пропонується доповнити 

регламентовану законом обов’язкову реституцію добровільною. У такий спосіб у 

винної особи виникне реальна можливість відшкодування заподіяної злочином 

шкоди «в обмін» на зменшення покарання чи навіть звільнення від кримінальної 

відповідальності. Уважається, що добровільна компенсаторна поведінка, яка буде 

заохочуватись у разі нормативного закріплення положення про добровільну 

реституцію, може свідчити про усвідомлення порушником своєї вини (бути 

формою дійового каяття), може сприяти відновленню соціальної справедливості та 

ділової репутації, тим більше якщо засуджений докладатиме значних зусиль для 

відновлення втраченого балансу між правомірною поведінкою та її позитивними 

наслідками. Тобто це прагматичний за своїми цілями вид покарання, який, залежно 

від обставин та ступеня тяжкості конкретного злочину, може застосовуватися 

окремо або доречно доповнювати інші види покарань.  

Видається також, що за своїм змістовим наповненням такі пропозиції певною 

мірою узгоджуються з закріпленими у вітчизняному КК положеннями про 
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відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди як часткових умов 

для загальних та спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності 

чи пом’якшення покарання (ст. ст. 45, 46, ч. 4 ст. 212, п. 2 ч. 1 ст. 66 КК). Додаючи 

до цього переліку деякі інші статті Особливої частини КК, що позначають 

спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності, М. Хавронюк 

характеризує весь комплекс таких заохочувальних норм як регламентоване КК 

розширення стимулюючої функції добровільної кримінально-правової реституції. 

Аналогічні за змістом положення, додає вчений, існують у кримінальних законах 

більшості інших держав Європи [246, c. 549].  

Пропозиція щодо нормативної регламентації добровільної реституції, 

висловлена в американській кримінально-правовій науці, уже отримала часткове 

втілення в тексті вітчизняного КК. Для доречного прикладу звернусь до тексту 

заохочувальної норми, передбаченої ч. 4 ст. 212 КК1: особа, яка вчинила діяння, 

передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною 

третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи 

державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, 

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до 

кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов’язкові платежі), а 

також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові 

санкції, пеня). Наразі ключова відмінність у підходах до відшкодування заподіяної 

матеріальної шкоди полягає в ознаці своєчасності відшкодування – відповідно до 

вітчизняного КК це окрема стадія до моменту притягнення до кримінальної 

відповідальності, тоді як у США йдеться уже про стадію призначення покарання. 

Крім цього, за вітчизняним приписом відшкодування здійснюється лише на користь 

держави, а не будь-якого потерпілого, зокрема фізичних та юридичних осіб. 

Отже, не заперечуючи значущість належного кримінально-правового захисту 

потерпілих від злочину, потрібно визнати недоцільним запровадження в КК 

реституції як нового виду покарання. В українському кримінальному судочинстві 

діє усталений інститут відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному 

 
1 Змістово схожа норма закріплена і в ч. 4 ст. 212-1 КК. 
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провадженні, норми якого закріплені в Главі 9 КПК: підозрюваний, обвинувачений, 

а також за його згодою будь-яка інша фізична чи юридична особа має право на 

будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану 

потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок кримінального 

правопорушення.  

Водночас констатовано помітний прогрес США з питання про кримінально-

правову регламентацію реституції: створене спеціальне законодавство, 

напрацьовано судову практику, а також є реальна користь від прагматичного 

застосування аналізованого виду покарання, не останньою чергою по лінії протидії 

економічним посяганням, у справах про які діє умовна вимога про відновлення 

матеріального (фінансово-економічного) балансу між потерпілим і засудженим до 

рівня, який передував вчиненню злочину.  

 

4.2. Інші заходи кримінально-правового впливу щодо осіб, які вчинили 

посягання на економічні відносини 

Сьогодні в Україні поступово зміцнюється «економіко-правовий» напрям 

кримінально-правової політики. Власне одним з проявів цього вектора розвитку 

кримінально-правових відносин є введення в матерію кримінального закону 

правових механізмів компенсаторного характеру. Не останньою чергою йдеться 

про спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за економічні 

правопорушення, про які (і не лише) йтиметься згодом.  

Варта підтримки теза О. Книженко про те, що останнім часом в Україні 

помітною стає тенденція не лише до гуманізації кримінального покарання, а й 

взагалі до пом’якшення кримінальної відповідальності. Достатньо пригадати, додає 

вона, підстави звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені в 

чинному КК, які суттєво відрізняються від тих підстав, що регламентувались 

кримінальним законодавством раніше. Історичний аналіз розвитку кримінального 

права дає підстави стверджувати, що для еволюції покарання характерним є рух 

його запобіжної сили від загрози суто фізичним впливом на особу, яка вчинила 

злочин, до різних видів морального примусу [130, c. 107]. 
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Розмірковуючи над юридичними критеріями розмежування понять 

«звільнення особи від кримінальної відповідальності» та «звільнення від 

покарання», Ю. Баулін зауважує, що при звільненні особи від кримінальної 

відповідальності держава відмовляється від реалізації потенційної кримінальної 

відповідальності, а при звільненні від покарання – від реальної кримінальної 

відповідальності. Таке авторське співвідношення за принципом 

«потенційна/реальна» відповідальність варто сприймати як справедливе та 

інформативне. Також слушною є позиція українського вченого в тому, що 

звільнення від кримінальної відповідальності не варто сприймати як інститут 

(засіб) диференціації кримінальної відповідальності. Адже суб’єктом такої 

диференціації виступає законодавець – cаме він у межах норм КК диференціює 

заздалегідь, ще до вчинення злочину, потенційну кримінальну відповідальність 

щодо різних категорій злочинів і злочинців. Звільнення ж від кримінальної 

відповідальності, слушно додає автор, є прерогативою суду, який не лише не 

застосовує той масштаб диференціації потенційної кримінальної відповідальності, 

який заклав законодавець, а, навпаки, взагалі відмовляється від покладення на цю 

особу тих обмежень її прав і свобод, які передбачив законодавець за вчинений нею 

злочин [10, c. 45, 58–60]. При цьому, додає А. Вознюк, «наївно думати, що, 

звільняючи особу від кримінальної відповідальності, держава керується лише 

принципом гуманізму, тим самим виявляючи милосердя. Причина такого 

нетрадиційного рішення дещо інша – доцільно виконати цілі та завдання 

кримінального права шляхом «найменшого опору» [31, c. 67–68]. Іншими словами, 

інститути звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання є, так би 

мовити, нормативним втіленням принципу економії кримінальної репресії. 

У ґрунтовній науковій статті, присвяченій комплексній порівняльно-правовій 

характеристиці звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від 

покарання та його відбування, О. Дудоров та Є. Письменський аргументовано 

зауважують про те, що, незважаючи на наявність деяких спільних рис цих двох 

кримінально-правових інститутів, не можна не помітити серйозну різницю між 

ними. Автори встановлюють п’ять основних відмінностей у цій частині. 
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По-перше, регламентуючи підстави, умови та порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності і покарання, законодавець робить це дещо по-

різному. Звільнення від кримінальної відповідальності регламентується не лише 

Загальною, а й Особливою частиною КК, у зв’язку з чим виокремлюють загальні і 

спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності. Натомість 

звільнення від покарання та його відбування – це виключно інститут Загальної 

частини кримінального права, який утворюють норми, розміщені в розділі ХІІ 

Загальної частини КК.  

По-друге, звільнення від покарання та його відбування охоплює дві з трьох 

форм реалізації кримінальної відповідальності, а саме: 1) здійснення державного 

осуду, що поєднується зі звільненням особи від застосування будь-якої міри 

кримінального покарання; 2) винесення обвинувального вироку суду, яким 

призначається конкретна міра покарання і в якому водночас міститься рішення про 

умовне або безумовне звільнення особи від відбування призначеного їй покарання. 

Звільнення від покарання та його відбування застосовується лише до осіб, які були 

визнані винуватими вироком суду та засуджені за вчинення злочину; незважаючи 

на звільнення від покарання (його відбування), судом дається негативна оцінка 

вчиненому посяганню, а також відбувається осуд особи, яка його вчинила.  

По-третє, для звільнення від кримінальної відповідальності, з одного боку, та 

звільнення від покарання та його відбування, з іншого, спільним є фактичне 

незастосування покарання щодо винуватої особи. Тобто звільнення від 

кримінальної відповідальності завжди охоплює і звільнення від покарання. 

Водночас звільнення від покарання не означає звільнення від кримінальної 

відповідальності, адже у разі звільнення від покарання (його відбування) має місце 

щонайменше такий обов’язковий елемент кримінальної відповідальності, як осуд 

особи, яка вчинила злочин, обвинувальним вироком суду.  

По-четверте, не всі цілі звільнення від кримінальної відповідальності властиві 

звільненню від покарання та його відбування. Так, за змістом закону звільнення від 

кримінальної відповідальності має на меті, у т. ч., оптимізацію правозастосовного 

процесу в частині зменшення витрат на розслідування й розгляд справи в суді, а 
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також відновлення порушених злочином прав (відшкодування шкоди, заподіяної 

злочином). Водночас при звільненні від покарання (його відбування) перша з 

названих цілей може реалізовуватися по-іншому – у вигляді економії державних 

коштів для забезпечення процесу відбування або виконання покарання. Щодо 

другої з зазначених цілей, то при звільненні від покарання (його відбування) не 

вимагається відновлення порушених злочином прав, тоді як для деяких видів 

звільнення від кримінальної відповідальності (наприклад, передбачених ст. 45 або 

ст. 46 КК) це є обов’язковим. Така ситуація, справедливо зауважують співавтори, є 

неприйнятною, вона не сприяє усуненню негативних наслідків злочину, 

відновленню соціальної справедливості і залагодженню соціального конфлікту.  

По-п’яте, через відсутність обвинувального вироку, яким особі призначається 

покарання, звільнена від кримінальної відповідальності особа вважається такою, 

що не має судимості. Згідно з ч. 3 ст. 88 КК особи, засуджені за вироком суду без 

призначення покарання, також визнаються такими, що не мають судимості. Разом з 

тим у разі засудження особи зі звільненням її від відбування призначеного 

покарання виникнення судимості не виключається. 

Свій аналіз українські вчені підсумовують наступним чином: інститути 

звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання і його 

відбування, які обґрунтовано регламентовані законодавцем у різних розділах 

Загальної частини КК (відповідно, розділи IX і XII), відповідають світовим 

стандартам практики боротьби із злочинністю, узгоджуються з гуманістичними 

тенденціями розвитку кримінального законодавства, широко застосовуються і 

довели свою ефективність на практиці, що обумовлює доцільність їх подальшого 

паралельного існування [72, с. 46–52]. 

Щодо американської теорії та практики в досліджуваній частині, то тут також 

є про що писати і з приводу чого дискутувати. Наразі комплексна кримінально-

правова характеристика підстав захисту від кримінального переслідування (англ. – 

defenses to crime, далі – підстави захисту) була запропонована відомим 

представником американської кримінально-правової науки П. Робінсоном. Учений 

звертає увагу на те, що, на відміну від багатьох інших теоретико-прикладних 
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аспектів кримінального права, положення про підстави захисту тривалий час не 

ставали предметом всебічного концептуального аналізу, незважаючи на те, що ці 

приписи відрізняються стабільністю та «збереглися» у своєму майже незмінному 

змістовому вигляді ще з XVIII ст. При всьому цьому, констатує Робінсон, наукові 

дебати точаться навколо питань про застосування конкретного виду захисту за 

конкретних фактичних обставин, водночас не розкриваючи системну картину 

побудови всього комплексу підстав захисту за загальним і статутним кримінальним 

правом.   

У вступі до популярної у фахових колах наукової статті, присвяченої 

підставам захисту від переслідування в кримінальному праві, Робінсон вперше 

робить вдалу спробу спеціально позначити і систематизувати всі підстави захисту, 

які зустрічаються у загальному праві, а також такі, що є продуктом розвитку 

статутного права. Усього він пропонує п’ять умовних груп1: 1) захист через 

недоведення злочину (англ. – failure of proof defenses); 2) захист через модифікацію 

(зміну) злочину (англ. – offense modification defenses); 3) захист через об’єктивно 

виправдовувальні обставини (англ. – justifications); 4) захист через суб’єктивно 

вибачувальні обставини (англ. – excuses); 5) захист через вимоги суспільного ладу 

(англ. – nonexculpatory public policy defenses) [373, с. 201–203].  

Оригінальним видається підхід автора в тому, що всі п’ять видів доцільно 

розглядати у кожній кримінальній справі послідовно, у покроковому режимі – 

якщо одна підстава захисту об’єктивно відсутня, то сторона захисту (а отже й суд) 

повинна переходити до наступної й так далі, доки не будуть аналітично вичерпані 

всі можливі підстави для звільнення від кримінального переслідування 

(покарання). Такий підхід може мати місце у складних випадках застосування норм 

матеріального і процесуального права, коли потрібно всебічно ідентифікувати коло 

всіх можливих підстав для захисту особи від обвинувачення – тоді послідовність 

стає в нагоді для ретельного, дисциплінованого вивчення сприятливих для 

обвинуваченого можливостей. Натомість у багатьох кримінальних справах певна 

підстава захисту, наприклад факт отримання доказів незаконним шляхом, є 

 
1 Їх переклад не є дослівним. 



387 

 

настільки очевидною, що її однозначно потрібно використовувати в кримінальному 

процесі, не витрачаючи час на недоцільні міркування щодо можливої присутності в 

поведінці особи інших підстав.  

П. Робінсон піддає всі п’ять видів підстав захисту ретельному науковому 

аналізу, вдало пояснюючи їх прикладами з практики застосування федерального 

кримінального законодавства і законодавства штатів, а також доречно звертаючись 

до теоретичних розробок американської кримінально-правової доктрини. Варто 

стисло охарактеризувати зміст кожної з наведених груп. Так, захист через 

недоведення злочину означає, що в його основу покладено аргументоване 

посилання обвинуваченої особи на те, що в її діянні мають місце не всі елементи 

злочину, передбаченого нормою закону. Звертаючись до вітчизняної термінології, 

тут відсутній складу злочину через відсутність принаймні однієї юридично значущої 

ознаки.  

В Україні підставою кримінальної відповідальності є, як відомо, вчинення 

особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого 

КК (ч. 1 ст. 2 КК). Аналогічне за змістом, хоча й дещо відмінне за формою, правило 

сьогодні існує в праві практично кожного американського штату, беручи свій 

початок з § 1.12(1) МКК США: жодну особу не може бути засуджено за злочин без 

доведення кожного елемента такого злочину поза розумним сумнівом. При цьому, 

ураховуючи традиційно більш тісні формально-змістові зв’язки між нормами 

матеріального і процесуального кримінального права в США порівняно з 

Україною, у більшості практичних ситуацій саме від сторони захисту вимагається 

активне порушення питання перед судом та (або) присяжними про відсутність 

певного елемента злочину в діях обвинуваченого. У таких випадках обов’язково 

повинно порушуватись питання і про те, чи зміг державний обвинувач довести 

конкретний елемент злочину і наскільки його позиція була при цьому 

переконливою, достатньою. До захисту через недоведення злочину П. Робінсон 

відносить такі групи підстав: 1) фактична помилка, стан сп’яніння, душевна 

хвороба – вони виключають елемент mens rea злочину; 2) неможливість не 

допустити порушення закону (умовний аналог фізичного та психічного примусу за 
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українським КК) та згода потерпілого на заподіяння суспільної шкоди – вони 

виключають описані в законі ознаки безпосередньо злочинного діяння (говорячи 

мовою вітчизняного кримінального права – об’єктивної сторони злочину); 

3) процесуальне алібі – нівелює власне факт вчинення злочинного діяння як 

центрального елемента відповідної кримінально-правової заборони. 

У межах цього підрозділу дисертації в порівняльному режимі буде розглянуто 

лише ті з об’ємного переліку підстав захисту, відомих американському 

кримінальному праву, які більш предметно стосуються саме сфери 

відповідальності за економічні злочини.  

 

4.2.1. Угоди про визнання винуватості у справах про економічні злочини 

У США, на відміну від держав континентального права, у т.ч. України, 

спостерігається тісний взаємозв’язок між власне положеннями матеріального 

кримінального права та кримінально-процесуальними (американські юристи ще 

називають їх процедурними) нормами. А тому варто охарактеризувати таку 

поширену на практиці підставу звільнення від покарання за економічні злочини, 

як угода про визнання винуватості. В одній з попередніх робіт дисертант уже 

частково досліджував це питання в контексті відповідальності за податкові 

злочини [115, c. 274–276]. 

В американській правозастосовній практиці сфера застосування угод про 

визнання винуватості є традиційно широкою та охоплює практично всі види 

економічних злочинів. До того ж на відміну від української практики укладання 

угод про визнання винуватості обвинуваченим, яка тільки-но формується з 

урахуванням власних спроб і помилок, у США укладання таких процесуальних 

угод між сторонами обвинувачення та захисту є ефективним важелем не лише для 

встановлення вини порушника з його власною допомогою у тих випадках, коли з 

об’єктивних причин правоохоронцям важко довести вину. Навпаки, другою, не 

менш важливою функцією таких угод є отримання від обвинуваченого важливої 

інкримінуючої інформації про інші латентні злочини (зокрема, у сфері економіки) в 

обмін на особисті кримінально-правові преференції. Таким чином, для 
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федеральних агентів укладання угод про визнання винуватості стає умовним 

ключем для успішного переслідування інших економічних злочинів, що є тим 

більш необхідним за умови хронічного браку кадрових і матеріальних ресурсів. 

І. Давидович задає практично важливе запитання: чи можуть сторони угоди 

про примирення або про визнання винуватості визначати покарання, а суди – 

затверджувати відповідні угоди, якщо окремі питання з приводу міри покарання 

особі у конкретній кримінально-правовій ситуації не врегульовані на 

нормативному рівні, а також якщо відсутні правозастосовні орієнтири для їх 

вирішення? Адже значна частина питань, пов’язаних з призначенням покарання, 

залишається, як відомо, нерозглянутою. Зокрема, на законодавчому рівні не 

вирішене питання про мінімальну межу покарання за незакінчений злочин, про 

можливість застосування положень частин 2, 3 ст. 68 та ст. 69-1 КК до додаткових 

покарань, про співвідношення окремих видів пом’якшення покарання, про 

максимальну межу остаточного покарання за сукупністю злочинів у виді штрафу, 

якщо за окремі злочини штраф призначався з виходом за межі санкції у порядку, 

передбаченому ч. 2 ст. 53 КК, тощо. 

Законом України від 13 квітня 2012 р. № 4652-VI «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального 

кодексу України» статтю 65 КК було доповнено частиною п’ятою наступного 

змісту: «У випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання 

вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди»1. Як пише 

А. Хильченко, запровадження угод про примирення, зокрема в аспекті 

пеналізаційної практики, зміщує акценти кримінальної юстиції з так званого 

пунітивного (з англ. «punitive» – каральний) на відновлювально-компенсаційний 

(рестораторний) [199, с. 292].  

Тлумачення окремих дискусійних питань та алгоритму призначення 

покарання на підставі угод містилось у Листі ВССУ № 223-1679/0/4-12 від 

15 листопада 2012 р. «Про деякі питання здійснення кримінального провадження 

 
1 Цим же Законом було запроваджено кримінальну відповідальність за умисне невиконання угоди про 

примирення або про визнання винуватості (ст. 389-1 КК). 
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на підставі угод»1. Зокрема, у п. 3 Листа наводилось важливе для правильного 

розуміння положень матеріального і процесуального закону роз’яснення: зі змісту 

статей 471, 472 КПК убачається, що сторони угоди (незалежно від її виду) 

зобов’язані, окрім іншого, узгоджувати міру покарання та звільнення від його 

відбування з випробуванням (якщо домовленості щодо такого звільнення мали 

місце та сторони дійшли згоди). Аналіз статей 65 і 75 КК у редакції Закону України 

від 13 квітня 2012 р. № 4652-VI свідчить, що домовленості сторін угоди при 

узгодженні покарання не повинні виходити за межі загальних засад призначення 

покарання, установлених законом України про кримінальну відповідальність. 

Зокрема, сторони повинні узгоджувати покарання, ураховуючи: 1) положення 

п.п. 1-2 ч. 1 ст. 65 КК, тобто а) у межах, установлених санкцією статті (санкції 

частини статті) Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за 

вчинений злочин, за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 53 КК та 

б) відповідно до положень Загальної частини КК; 2) ступінь тяжкості вчиненого 

злочину, особи винного і обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання 

(п. 3 ч. 1 ст. 65 КК). 

Коментуючи в своєму Листі зміст п. 2. ч. 1 ст. 470 КПК, в якому йдеться про 

обов’язковість урахування характеру і тяжкості обвинувачення (підозри) при 

вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості, ВССУ зазначив, 

що «ступінь тяжкості» як показник типового рівня суспільної небезпеки злочинів 

певних видів ураховано законодавцем та відображено у положеннях 

процесуального закону щодо укладення угод. Водночас ступінь тяжкості вчиненого 

як показник індивідуального рівня суспільної небезпеки конкретного злочину, 

зумовленого його специфічними об’єктивними і суб’єктивними ознаками, повинен 

урахувати прокурор при укладенні угоди про визнання винуватості та суд під час 

перевірки угоди на відповідність її закону. 

Варто звернути увагу також на висловлене в юридичній літературі 

застереження про те, що вітчизняній судовій практиці призначення покарання 

 
1 Цей документ доповнено Листом ВССУ № 223-558/0/4-13 від 5 квітня 2013 р. «Про доповнення до 

інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

15 листопада 2012 р. № 223-1679/0/4-12 «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі 

угод». 
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притаманна тенденція призначення покарань ближче до нижньої межі санкції за 

відсутності обтяжуючих обставин; аналогічна тенденція спостерігається також у 

контексті призначення покарання на підставі угод, оскільки цей вид кримінального 

провадження здебільшого розрахований на обрання м’яких видів покарань із тих, 

які передбачені санкцією статті кримінального закону. Ураховуючи фактичну та 

юридичну відсутність ролі суду у вирішенні питання щодо обрання виду та міри 

покарання у провадженнях на підставі угод, вагомого значення в таких 

провадженнях набувають питання регламентації меж покарання [9, c. 331, 342]. 

Повертаючись до американських правових реалій, зазначу, що за даними 

судової статистики майже 97% кримінальних справ про економічні злочини в цій 

державі завершуються саме підписанням угоди про визнання порушниками своєї 

вини. Американські фахівці небезпідставно порівнюють юридичну природу угод 

про визнання винуватості з цивільно-правовими угодами (контрактами). Справді, 

така кримінально-процесуальна угода укладається у письмовій формі між двома 

сторонами – прокурором та обвинуваченим, а також затверджується судом, 

створюючи в такий спосіб новий юридичний факт [304, с. 1]. 

Для порівняння: у вступній частині проведеного ВССУ узагальнення судової 

практики щодо здійснення кримінального провадження на підставі угод наводилась 

така статистика: станом на 1 січня 2014 р. суди загальної юрисдикції розглянули 

22 тис. 653 угод, з них 11 тис. 512 угод про примирення та 11 тис. 141 угод про 

визнання винуватості. Зі статистичної інформації вбачається збереження тенденції 

до поширення практики застосування інституту угод у кримінальному судочинстві. 

Аналіз динаміки показників застосування положень КПК у судовій практиці 

свідчить про те, що кількість затверджених вироком угод є в цілому сталою, без 

суттєвих коливань, і становить у середньому майже 3 тис. затверджених угод на 

місяць, тоді як кількість постановлених судом судових рішень про відмову в 

затвердженні угоди коливається в межах від 70 до 250 ухвал на місяць. З приводу 

укладання відповідних процесуальних угод ВССУ влучно резюмував, що 

незважаючи на позитивну динаміку затверджених вироків на підставі угод та з 

огляду на те, що цей інститут є новим для кримінального судочинства, його 
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механізм ще не відпрацьовано судовою практикою та достатньою мірою не 

досліджено науковою доктриною. З урахуванням цього, а також беручи до уваги 

появу нових формулювань, підходів та оціночних категорій у новому КПК, 

актуальним і необхідним є вивчення та узагальнення судової практики здійснення 

кримінального провадження на підставі угод [239]. 

Відповідно до опублікованої ВС статистичної інформації про розгляд судами 

першої та апеляційної інстанцій кримінальних проваджень та справ про 

адміністративні правопорушення упродовж 9 місяців 2018–2019 років, усього за 

9 місяців 2018 р. було розглянуто з затвердженням угод 12 тис. 597 кримінальних 

проваджень, що становить 21,8% від загальної кількості розглянутих кримінальних 

проваджень з ухваленням вироку (57 тис. 844). За аналогічний період 2019 року з 

затвердженням угод було розглянуто 12 тис. 441 проваджень, що становить 22,5% 

від кількості розглянутих кримінальних проваджень з ухваленням вироку 

(55 тис. 271). При цьому впродовж 9 місяців 2018 та 2019 років судами було 

відмовлено в затвердженні угоди і повернуто прокурору для продовження 

досудового розслідування 206 і 238 разів відповідно [226]. 

З аналізу наведених цифр випливає висновок про те, що інститут угод про 

визнання винуватості упевнено «вкоренився» у вітчизняній системі кримінального 

судочинства та стабільно охоплює п’яту частину всіх розглянутих судами першої 

інстанції кримінальних проваджень. 

Якщо стисло охарактеризувати угоду про визнання вини, то її кримінально-

правовий зміст може бути подано у вигляді компромісу інтересів: обвинувачений 

погоджується визнати себе винним у вчиненні одного чи декількох епізодів 

злочинної діяльності; в обмін на це сторона обвинувачення погоджується 

виключити з обвинувального висновку декілька пунктів обвинувачення і не 

продовжувати кримінальне переслідування за ними. Також сторона обвинувачення 

в аналізованій угоді може пообіцяти обвинуваченому зменшити вид та розмір 

покарання, на якому наполягатиме на відповідному етапі судового розгляду справи. 

У правозастосовній практиці непоодинокими є випадки, коли економічний 

злочинець вчиняє декілька епізодів одного чи різних економічних злочинів 
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протягом тривалого часу, нерідко упродовж декількох років. Тут потрібно зробити 

важливе застереження: на відміну від вітчизняних постулатів кримінально-правової 

кваліфікації, у США кожен окремий епізод єдиного злочину вважається окремим 

діянням і, відповідно, є самостійною підставою для застосування кримінальної 

відповідальності. Таким чином, максимальні санкції за всі епізоди протиправної 

поведінки можуть, принаймні в теорії, складатися і, таким чином, утворювати 

серйозну кримінально-репресивну загрозу для американського обвинуваченого, 

перед яким стоїть серйозний вибір – укладати угоду про визнання вини чи брати 

участь у «стандартному» кримінальному процесі. До того ж, як уже неодноразово 

зауважувалось у цій роботі, практика діяльності федеральних прокурорів у США 

нерідко характеризується агресивністю, часом навіть зловживанням професійною 

дискрецією з метою домогтись винесення очікуваного суспільством 

обвинувального вироку, іноді «за будь-яку ціну». Тут спрацьовує усталений та 

підтримуваний мільйонами американців напрям кримінально-правової політики під 

назвою «tough on crime» (англ. – жорстко до злочинності): він означає жорстке, 

суворе реагування на прояви злочинності з боку правоохоронних органів, навіть 

певною мірою репресивне ставлення до осіб, винних у вчиненні злочинів. Ідеться 

про такий неоднозначний напрям сучасної кримінально-правової політики США, 

як надмірна криміналізація (досліджувався у пункті 2.1.3 дисертації). 

У контексті наведеної ідеології американський учений У. Станц називає 

дискреційну практику американських прокурорів, яка полягає в інкримінуванні 

численних епізодів єдиного злочину, «штабелюванням» кримінальних 

обвинувачень. Через такий величезний юридичний і психологічний тиск на 

правопорушника останній погоджується на пропоновані (по суті нав’язувані) йому 

умови угоди про визнання винуватості, що водночас дозволяє прокурорам 

звітуватись перед суспільством про швидке розкриття злочинів, про високу 

статистику успішності кримінального переслідування та економію, порівняно з 

традиційним судовим розглядом справи, бюджетних ресурсів [390, с. 520]. 

Йому вторить інший автор, Е. Луна, який влучно описав широкий діапазон 

дискреційних повноважень прокурорів: вони вирішують, порушувати кримінальне 
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провадження чи ні; чи потрібно заарештовувати підозрюваного; обирають 

юридичні підстави для кримінального переслідування, а також конкретні пункти 

обвинувачення; вирішують, чи варто пропонувати обвинуваченому угоду про 

визнання винуватості та на яких саме умовах; навіть вирішують питання про вид і 

розмір покарання, яке буде запропоноване суду для призначення. Таким чином є 

підстави вважати, що прокурор у кримінальній справі по суті створює нову правову 

норму і застосовує її проти обвинуваченого (підсудного), установлює вину у 

вчиненому діянні та навіть визначає параметри покарання [338, c. 795]. 

Федеральні правила кримінального провадження (єдиний нормативний акт, 

який регулює процесуальні аспекти федерального кримінального судочинства 

США) передбачають, що прокурор під час укладання угоди про визнання 

винуватості може надати обвинуваченому такі гарантії щодо скорочення обсягу 

обвинувачення: 1) не приєднувати нові або виключити існуючі пункти 

обвинувачення; 2) врахувати клопотання обвинуваченого про зменшення виду або 

розміру покарання [375]. 

Так само як і щодо будь-якої юридичної угоди (контракту), на практиці 

можуть виникнути ситуації, коли угода про визнання винуватості порушується 

однією зі сторін, які її уклали, зазвичай засудженим. Ураховуючи, що цей вид 

процесуальних угод безпосередньо охоплює конституційні права американських 

громадян, порушення її умов може викликати серйозні зауваження на адресу 

дотримання конституційного імперативу про належну правову процедуру (англ. – 

due process clause). Зокрема, якщо засуджений істотно порушує вимоги угоди про 

визнання винуватості, сторона обвинувачення також автоматично звільняється від 

обов’язку її дотримуватись. Відповідно, якщо обвинувачений порушує хоча б одну 

з істотних умов такої угоди, суд уже не буде «зв’язаний» узгодженим сторонами 

вироком. Водночас, якщо обвинуваченого не попередили про те, що порушення 

угоди може призвести до призначення йому більш суворого покарання, таке 

покарання вважатиметься прямим порушенням конституційної гарантії належної 

правової процедури (англ. – due process clause). Якщо обвинувачений порушив 

процесуальну угоду, його судитимуть знову, що не визнається порушенням 
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заборони на притягнення до кримінальної відповідальності двічі (англ. – double 

jeopardy clause). Таким чином, у разі порушення умов угоди, прокурор може 

знову порушити кримінальну справу та наполягати на більш суворій формулі 

обвинувачення, аніж та, що була застосована в тепер уже недійсній угоді 

[366, с. 1126]. 

Аналогічний підхід втілено у вітчизняному кримінально-процесуальному 

законодавстві. Зокрема, у ч. 1 ст. 476 КПК зазначено, що в разі невиконання угоди 

про примирення або про визнання винуватості потерпілий чи прокурор, відповідно, 

мають право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, із клопотанням про 

скасування вироку. Суд своєю ухвалою скасовує вирок, яким затверджена угода, 

якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що засуджений не 

виконав умови угоди (ч. 3 ст. 476 КПК). Після скасування вироку буде 

призначений судовий розгляд у загальному порядку. 

Умисне невиконання засудженим угоди про визнання винуватості (а так само 

угоди про примирення) визнається злочином на підставі ст. 389-1 КК1. Цей злочин 

уважається закінченим з моменту невиконання засудженим хоча б однієї з істотних 

умов, зазначених в угоді, виконання якої залежить саме від засудженого, коли це 

створює істотну шкоду для інтересів правосуддя (відповідне діяння включене до 

розділу XVIII Особливої частини КК «Злочини проти правосуддя»). Ідеться про 

випадки, коли не виконані саме ті істотні умови угоди, щодо яких вона укладалась, 

зокрема коли засуджений: не відшкодував шкоду потерпілому, не вчинив на 

користь потерпілого інших відповідних дій, припинив співпрацю у викритті 

кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою. При цьому, 

ураховуючи, що ч. 4 ст. 469 КПК не забороняє укладення угоди у злочині, 

передбаченому ст. 389-1 КК, існує можливість укласти угоду про виконання 

засудженим угоди про визнання винуватості [167, с. 1227], що налаштовує на 

критичні міркування. 

У дисертаційному дослідженні, присвяченому проблемам кримінальної 

відповідальності за ст. 389-1 КК, С. Ященко припускає, що в практичній діяльності 

 
1 Юридичною підставою для запровадження цієї заборони стала ч. 5 ст. 476 КПК, в якій зазначено, що 

умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності, встановленої законом. 
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можуть бути випадки повторного умисного невиконання угоди про визнання 

винуватості, після засудження особи на підставі такої угоди за вчинення злочину, 

передбаченого безпосередньо ст. 389-1 КК. Тому вчинення упродовж строку 

судимості повторно (знову) злочину, передбаченого ст. 389-1 КК, потрібно 

розглядати як його кваліфікуючу ознаку. У зв’язку з цим дисертантка пропонує 

законодавчі приписи ст. 389-1 КК доповнити частиною другою, яка би передбачала 

більш сувору відповідальність у таких випадках [268, c. 10]. Не піддаючи сумніву 

логіку викладених міркувань, водночас критично оцінюю таку собі 

правозастосовну «тавтологію»: навіщо нормативно давати правозастосувачу 

можливість «ставати» на ті ж самі «граблі», вдруге (втретє тощо) укладати угоду 

про визнання винуватості у порушенні вимог раніше укладеної угоди про визнання 

винуватості? Очевидно, що текст ст. 389-1 КК містить певні змістові недоліки. 

Описані вище наслідки невиконання угоди про примирення або про визнання 

винуватості, закріплені в ч. 3 ст. 476 КПК, цілком спроможні виконувати 

відновлювальну та компенсаторну функцію в разі порушення засудженим вимог 

угоди. «Порушив угоду – отримав «стандартний» вирок» – правозастосовний 

підхід за таким принципом здатен забезпечити, з одного боку, повагу та 

орієнтованість на виконання умов угоди з боку засудженого, а з іншого гарантує 

призначення судом більш суворого покарання в разі невиконання таких умов.  

Навіть більше: якщо провести умовні (і водночас доречні) паралелі з 

інститутом звільнення засудженого від покарання з випробуванням (ст.ст. 75–

79 КК), то можна побачити схожість у наслідках невиконання покладених судом на 

засудженого обов’язків (чи порушенням ним певних установлених умов). Зокрема, 

у ч. 2 ст. 75 КК зазначено, що в разі, якщо засуджений не виконує покладені на 

нього обов’язки або систематично вчиняє правопорушення, які потягли за собою 

адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях 

виправлення, суд направляє засудженого для відбування призначеного покарання1. 

Тобто відбувається, так би мовити, повернення до попередніх, «допривілейованих» 

кримінально-правових відносин між правопорушником і державою.  

 
1 А в разі вчинення засудженим протягом іспитового строку нового злочину суд призначає йому покарання 

за правилами, передбаченими в статтях 71, 72 КК. 
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Схожий компенсаторний підхід втілено в американській правозастосовній 

практиці: якщо обвинувачений порушив відповідну процесуальну угоду, то, 

ураховуючи здебільшого «контрактний» (диспозитивний) підхід до інтерпретації 

змісту та умов таких угод, вона анулюється, а її умови ігноруються – особу 

судитимуть знову на загальних умовах і з винесенням вироку. 

Певні зауваження на адресу одночасного застосування ст. 389-1 КК та 

відповідної статті КК, якою передбачено злочин, щодо факту вчинення якого було 

укладено угоду про визнання винуватості, викликає також зміст ч. 3 ст. 2 КК – 

ніхто не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за той самий 

злочин більше одного разу. Хоча юридично питання про подвійне інкримінування 

у таких ситуаціях начебто виникати не повинно з огляду на різні ознаки 

відповідних складів злочинів у їхній сукупності, водночас серйозні застереження 

викликає та обставина, що невиконання авторизованих кримінальним 

процесуальним законодавством вимог (щодо обов’язкових умов відповідної угоди), 

пов’язаних з «первісним» злочином, вчинення якого власне і стало підставою для 

укладання угоди, стає юридичною підставою для порушення кримінальної справи 

уже за новий злочин – умисне невиконання угоди про примирення або про 

визнання винуватості. Має місце, так би мовити, подвійна метаморфоза 

кримінальної відповідальності за по суті одиничний (первісний) злочин. 

Наведені міркування в їхньому комплексі спонукають висловити позицію про 

доцільність виключення ст. 389-1 з тексту КК. 

В юридичній літературі висловлено також умовно гібридну позицію щодо 

окресленої декриміналізації, за якої пропонується відмовитись від кримінальної 

відповідальності за умисне невиконання засудженим угоди про визнання 

винуватості, водночас залишивши норму про невиконання угоди про примирення з 

потерпілим (у межах редакційно оновленої ст. 389-1 КК) [198, c. 14, 164]. 

Щоправда, аргументи на користь такого диференційованого підходу не 

пропонуються. Очевидно, що норму про невиконання угоди про примирення з 

потерпілим також потрібно виключити, керуючись аргументами, аналогічними до 

висловлених щодо доцільності декриміналізації невиконання засудженим угоди про 
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визнання винуватості: у разі невиконання угоди про примирення з потерпілим варто 

ставити питання про призначення повноцінного вироку у кримінальній справі, а не 

притягувати знову до кримінальної відповідальності, тепер уже за порушення 

процесуальної угоди.  

Незважаючи на очевидні переваги інституту угод про визнання винуватості, 

зокрема в контексті його застосування у справах про економічні злочини, 

визначено, що ст. 389-1 КК, яка визнає злочином умисне невиконання угоди про 

примирення або про визнання винуватості, є проявом необґрунтованої 

криміналізації та повинна бути виключена. Доведено, що застосування на практиці 

принципу «порушив угоду – отримав стандартний вирок» спроможне забезпечити, 

з одного боку, повагу та орієнтованість на виконання умов угоди з боку 

засудженого, а з іншого – гарантує, у попереджувальному режимі, призначення 

судом більш суворого покарання у разі невиконання таких умов. Схожий 

компенсаторний підхід втілено в американській правозастосовній практиці: якщо 

обвинувачений порушив відповідну кримінально-процесуальну угоду, то з 

урахуванням здебільшого контрактного (диспозитивного) підходу до інтерпретації 

змісту та умов таких угод, вона скасовується – особу судитимуть у загальному 

порядку з ухваленням вироку. 

 

4.2.2. Звільнення від кримінальної відповідальності за економічні злочини 

у зв’язку із закінченням строків давності  

Переходячи до висвітлення наступного блоку питань, пов’язаних з теорією та 

практикою застосування заходів кримінально-правового характеру щодо посягань 

на економічні відносини в Україні та США, варто звернути увагу на таке. Серед 

широкого переліку заходів кримінально-правового впливу у досліджуваній 

категорії злочинів було обрано саме підставу звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності з таких міркувань. По-

перше, цей захід кримінально-правового впливу передбачає специфіку 

теоретичного обґрунтування та правозастосовні особливості саме в контексті 

звільнення від кримінальної відповідальності за економічні злочини. А по-друге, 
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приписи пропонованого виду звільнення від кримінальної відповідальності 

характеризуються принциповою порівнюваністю, ураховуючи декілька спільних та 

відмінних рис у кримінальному праві досліджуваних держав, що варті більш 

предметної уваги. 

В американській юридичній літературі слушно зазначено, що строки давності 

кримінальної відповідальності (англ. – criminal statutes of limitations) запроваджені в 

американському законодавстві для служіння публічним інтересам. Так, вони 

обмежують можливості для кримінального переслідування певним часовим 

проміжком, тим самим гарантуючи порушнику, умовно кажучи, спеціальний вид 

амністії після закінчення строків давності [337, c. 100.]. Також нормативне 

закріплення таких строків спонукає правоохоронців оперативніше розслідувати 

злочини незалежно від рівня поширеності чи складності останніх. Федеральний 

законодавець та законодавці штатів запроваджують та, залежно від потреби, 

змінюють строки давності з метою встановлення певного балансу інтересів, які 

полягають, з одного боку, у необхідності своєчасного розкриття, розслідування та 

кримінального переслідування злочинів правоохоронцями, а з іншого, у 

недопущенні кримінального переслідування за злочини, які були вчинені давно та 

рівень суспільної небезпеки яких з часом знизився.  

Раніше у здійсненому ВСУ аналізі практики застосування норм закону про 

звільнення від кримінальної відповідальності (покарання) у зв’язку із закінченням 

строків давності було звернуто увагу на те, що при ухваленні судових рішень про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності (покарання) судді 

припускаються певних недоліків, серед яких: 1) одночасно застосовують 

положення статей 70, 75 КК та ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК, що є неприпустимим з огляду 

на вимоги КК про звільнення від кримінальної відповідальності (покарання) у 

зв’язку із закінченням строків давності; 2) ухвалюючи вироки та звільняючи особу 

від покарання на підставі спливу строків давності, не завжди вказують у тексті 

мотивувальної частини вироку, що застосовуються норми ч. 5 ст. 74 КК, і 

керуються лише ст. 49 КК; 3) ухвалюючи рішення у кримінальних провадженнях, 

які надійшли після набрання чинності КПК, про звільнення особи від кримінальної 
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відповідальності або від покарання, судді посилаються на статті 12, 44, 49, 

ч. 5 ст. 74 КК без посилання на статті КПК; 4) звільняючи підозрюваних, 

обвинувачених, підсудних, засуджених від кримінальної відповідальності і 

закриваючи при цьому кримінальне провадження, постановляють судове рішення у 

формі вироку, що суперечить нормам статей 284-288, 369, 372, 417, 418, 440, 441, 

455, 456, 467 КПК [4]. Очевидно, що ці недоліки вимагають адекватного 

реагування з боку правозастосувачів, не останньою чергою саме під час розгляду 

кримінальних справ про злочини у сфері господарської діяльності.  

Потрібно визнати, що і суди, і наукові коментатори в США неодноразово 

визнавали інститут строків давності кримінальної відповідальності справедливим 

інструментом права, здатним реалізувати низку завдань на користь суспільного 

інтересу. Умовним ядром цього інституту є збалансований status quo, за якого 

забезпечуються інтереси держави і кожної конкретної особи (обвинуваченого) в 

частині належного адміністрування правосуддя з його правами, свободами і 

гарантіями. Якщо говорити точніше, то статути про строки давності покликані 

врівноважити діаметрально протилежні цілі і завдання: з боку держави – виявити, 

розслідувати і покарати злочин, з боку підозрюваного (обвинуваченого) – захистити 

його права і свободи (матеріальні, процесуальні та обов’язково конституційні), а з 

боку суспільства – гарантувати своєчасне виявлення та оцінку вчиненого 

правопорушення в системі кримінального судочинства [417; 362, с. 115–116].  

Американський дослідник Дж. Боулес коректно охарактеризував строки 

давності як «продукт статутів», тобто ці строки регламентовані положеннями 

відповідних федеральних статутів і законодавчих норм на рівні штатів, адже 

загальному праву концепція строків давності взагалі невідома [279, с. 223].  

Послідовне, системне обґрунтування строків давності в американській системі 

кримінального судочинства запропонував ВС США у справі «Toussie v. United 

States» (1970 р.). Там Суд зазначив, що метою застосування цих строків є 

встановлення обмежень щодо кримінального переслідування на певний період 

часу. Таке обмеження покликане забезпечити особам, які вчинили злочини, захист 

від висунутих обвинувачень, коли існує небезпека того, що деякі основні 
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обставини справи з часом були викривлені, а також з метою мінімізувати небезпеку 

покарання через події далекого минулого. Часове обмеження також матиме 

позитивний вплив на діяльність представників правоохоронних органів в частині 

вимоги своєчасно розслідувати прояви злочинної діяльності [399]. 

З огляду на положення про загальну і спеціальну превенції, а також на 

передумови для виправлення правопорушника кримінальна відповідальність може 

бути ефективною лише за умови, якщо вона була застосована невдовзі після 

вчинення злочину. Адже покарання, призначене після того, як сплив тривалий 

строк, є несправедливим актом, несумісним з принципом гуманізму, він набуває 

ознак безпідставної помсти з боку держави. Доцільність звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності з точки зору 

наук кримінального процесу і криміналістики зумовлена ще й тим, пише 

О. Дудоров, що «внаслідок свого негативного впливу на докази тривалий проміжок 

часу з моменту вчинення злочину істотно перешкоджає, а інколи й унеможливлює 

успішне розкриття і розслідування злочину, об’єктивний розгляд кримінальної 

справи в суді» [63, с. 590]. 

Таким чином, позиції вітчизняних та американських дослідників у частині 

обґрунтування підстав існування та поставлених перед строками давності завдань 

багато в чому збігаються, причому з точки зору як матеріального, так і 

процесуального права. Це є проявом раціонального підходу до вирішення завдань 

кримінального права, усвідомленням основних механізмів його дії, незважаючи на 

інші відмінності та принципово різні правові системи наших держав.  

Початковим моментом перебігу строків давності є день, коли злочин було 

вчинено. На практиці визначення цього моменту може викликати труднощі, однак 

вітчизняна кримінально-правова доктрина виробила певні правила для 

одноманітного застосування цих строків. Так, перебіг строку давності для злочинів 

з матеріальним і формальним складом починається з дня завершення суспільно 

небезпечного діяння (дії або бездіяльності), передбаченого КК. Строк давності 

щодо триваючих злочинів обчислюється з дня фактичного припинення дії або 

бездіяльності за чи поза волею особи (наприклад, з дня з’явлення її із зізнанням, 
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затримання тощо), а стосовно продовжуваних злочинів ‒ з дня вчинення 

останнього тотожного діяння з числа тих, які об’єднані єдиним злочинним наміром 

і утворюють продовжуваний злочин. Початком обчислення строків давності при 

попередній злочинній діяльності потрібно вважати день, коли були припинені або 

виявились невдалими підготовчі дії чи злочин не був доведений до кінця з причин, 

які не залежали від волі винного. При співучасті початковим вважається день, в 

якому була завершена та роль, яку виконував співучасник, а не день вчинення 

злочину виконавцем [10, c. 162].  

У США строки давності регламентуються на федеральному рівні окремим 

структурним підрозділом КК – його главою 213. Ця глава складається з 21 

параграфу, які регламентують порядок обчислення як загальних, так і спеціальних 

строків давності. Наприклад, у § 3281 КК США передбачено, що обвинувачення за 

злочин, який карається смертною карою, може бути пред’явлене в будь-який час 

без обмежень. Далі, § 3282(а) КК США встановлює загальний п’ятирічний строк 

давності кримінальної відповідальності, який стосується більшості злочинів. До 

того ж Конгрес запровадив, з різних причин, особливі види строків давності за 

низку злочинних діянь, загалом дотримуючись певного пропорційного зв’язку між 

тяжкістю злочину та тривалістю строків давності кримінальної відповідальності за 

нього.  

Не оминув федеральний законодавець увагою і деякі складні аспекти 

застосування строків давності за окремі види економічних посягань. Так, 

відповідно до § 3284 КК США, якщо боржник приховує свої активи від кредиторів, 

такий злочин визнається триваючим і моментом його припинення вважатиметься 

ліквідація чи відмова в ліквідації боргу за рішенням суду у справах про 

банкрутство. У такому разі строки давності обчислюватимуться з дня ухвалення 

судом відповідного рішення. 

Для фінансових злочинів (§§ 656, 657, 1005–1007, 1033, 1344 КК США та ін.) 

федеральний законодавець установив 10-річний строк давності. Можна 

припустити, що таке подвоєння універсального строку давності обумовлене 

складною природою таких злочинів, використанням комплексних схем злочинної 
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поведінки, у яких задіяні різноманітні фінансові інструменти з тривалими 

періодами використання – кредити та кредитні лінії, казначейські зобов’язання, 

лізингові програми, забезпечення форвардних і ф’ючерсних контрактів тощо. 

Натомість для злочинів, пов’язаних з обігом цінних паперів (зосереджені у 

межах розділу 15 ЗЗ США з офіційною назвою «Комерція та торгівля»), строк 

давності становить шість років. 

Наразі український законодавець вирішує питання про регламентацію строків 

давності не з таким масштабом (або, можливо, не з таким ступенем казуїстичності 

їхнього опису). Ст. 49 КК, як відомо, пропонує п’ять видів строків з дня вчинення 

злочину і до набрання судом законної сили, після закінчення яких особа 

звільняється від кримінальної відповідальності – від двох то п’ятнадцяти років1. 

При цьому у вітчизняній спеціальній літературі, як, до речі, і в американській, 

оптимальність моделі законодавчо сформульованих строків давності поставлено 

науковцями під сумнів. Зокрема, порівняння цих строків з санкціями норм 

Особливої частини КК демонструє, що особи, які вчинили однакові злочини, 

можуть опинитися в нерівних умовах. Схожа ситуація матиме місце і в тому 

випадку, коли передбачений у санкції норми КК строк покарання є більшим, аніж 

відповідний строк давності, або дорівнює йому. Така «розбалансованість» 

матеріальних строків спонукає замислитись над потребою в законодавчому 

корегуванні строків давності [145, c. 797]. 

Привертає увагу відмінність між американським та вітчизняним підходом 

щодо кінцевого моменту застосування таких строків: пред’явлення обвинувачення 

у США та набрання обвинувальним вироком законної сили в Україні. З точки зору 

принципів справедливості та гуманізму вітчизняний підхід видається більш 

гуманним – він, умовно кажучи, дає значно більше шансів для закінчення строків 

давності, тим самим покращуючи правове становище винної особи. Натомість 

американський підхід традиційно будується на повазі до прокурорської дискреції, 

оскільки саме державні юристи вирішують, коли саме і в якому обсязі порушувати 

кримінальну справу і, відповідно, пред’являти обвинувачення. У них традиційно 

 
1 Ст. 106 КК передбачає інші, менші строки давності кримінальної відповідальності для неповнолітніх 

правопорушників. 



404 

 

більше наданих законом повноважень для таких важливих процесуальних маневрів 

порівняно з українськими колегами. З іншого боку, і в площині відносних 

координат (ураховуючи, що строки давності в двох країнах не збігаються), 

американський кримінальний закон дає державі як стороні обвинувачення більше 

часу для виявлення злочину та пред’явлення обвинувачення; натомість у «системі 

координат» ст. 49 КК в період дії строків давності система кримінального 

судочинства повинна «встигнути» виявити злочин, розслідувати його, пред’явити 

особі обвинувачення в його вчиненні, розглянути в суді відповідну кримінальну 

справу та винести вирок, який тільки-но повинен набрати законної сили (через 

тридцять днів після оголошення або в день винесення вироку чи ухвали 

апеляційним судом). 

Комплексний проблемно-орієнтований аналіз поняття «ухилення від 

досудового слідства» в контексті звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності запропоновано у спільній 

науковій статті О. Дудорова та Є. Письменського. Констатуючи відсутність 

нормативного визначення поняття ухилення від слідства і суду, автори 

розкривають особливості двох основних доктринальних підходів до вирішення 

цього питання – так званого домінуючого (традиційного) і широкого1. При цьому 

офіційний текст ч. 2 ст. 49 КК допускає тлумачення відповідного правила про 

зупинення строків давності з урахуванням аргументації обох підходів, на що власне 

і звертається увага в юридичній літературі. Така неоднозначна ситуація актуалізує, 

своєю чергою, зміст конституційного імперативу «усі сумніви – на користь 

 
1 Відповідно до першого підходу, під ухиленням від слідства або суду (з огляду на практичне застосування 

ч. 2 ст. 49 КК) потрібно розуміти будь-які умисні дії, вчинені конкретною особою з метою уникнути кримінальної 

відповідальності за вчинений злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходи, спрямовані на розшук і 

затримання правопорушника (наприклад, нез’явлення без поважних причин за викликом до слідчого або суду, 

недотримання умов запобіжного заходу, зміна документів, що посвідчують особу, переховування в певному регіоні, 

імітація власної смерті тощо). Традиційна точка зору передбачає, що особою, яка ухиляється від слідства або суду, 

потрібно визнавати таку, яка відома відповідним органам, з урахуванням матеріалів конкретного кримінального 

провадження, як така, що вчинила певний злочин і далі вдалась до цілеспрямованої поведінки з метою приховування 

місця свого перебування від слідства або суду. Справді, для визнання ухилення від слідства або суду юридично 

значущим фактом потрібно враховувати, поміж іншого, процесуально-правовий статус винного – особа повинна бути 

визнана підозрюваним або обвинуваченим і постійно перебувати в межах «процесуальної досяжності» компетентних 

органів.  

Натомість на підставі умовно широкого підходу наголос робиться на вчиненні особою будь-яких умисних 

дій з метою унеможливлення викриття того, хто вчинив злочин, незалежно від поточного кримінально-

процесуального статусу особи, яка вчиняє «маскувальні» дії, і від того, чи відомо правоохоронцям про вчинення 

злочину саме нею. Уважається, що і така свідома поведінка особи безпосередньо свідчить про збереження її 

суспільної небезпеки, а отже повинна впливати на зупинення перебігу строку давності.  
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обвинуваченого (підсудного)», який створює додатковий «аналітичний» тягар для 

судів там, де його в принципі не повинно бути за умови однозначності позиції 

законодавця [73, с. 89–90, 92, 96]. 

З огляду на викладене, приєднуюсь до позиції українських учених про 

необхідність внесення відповідних змін у ст. 49 КК з метою остаточного 

законодавчого закріплення одного з двох підходів до розуміння кримінально-

правового поняття «ухилення від досудового слідства та суду». Уважаю, що більш 

раціональним буде нормативне запровадження широкого підходу до тлумачення 

зазначеного поняття, передусім з позицій дотримання принципів економії 

кримінальної репресії та правової визначеності. 

Звернення до американського досвіду правової регламентації строків давності 

кримінальної відповідальності в межах цього підрозділу роботи було здійснене ще 

й тому, що у федеральній судовій практиці з розгляду справ про економічні 

злочини постійно виникають питання про час завершення шахрайських посягань, а 

отже про час закінчення строків давності і, відповідно, про правове становище 

обвинуваченого. Особливий інтерес тут викликають триваючі злочини (англ. – 

continuing offenses), які також відомі американській кримінально-правовій науці та 

судовій практиці.  

Американська правозастосовна практика розглядає реалізацію кожного 

шахрайського діяння (схеми) як одиничний злочин, хоча вони і можуть бути 

пов’язані між собою єдиним суб’єктом та однаковим чи схожим способом 

вчинення. Про продовжуваний злочин як діяння, що складається з двох або більше 

тотожних діянь, об’єднаних єдиним злочинним умислом, тут не згадується. 

Водночас вітчизняна судова практика і наука рухаються в цьому питанні іншим 

шляхом. 

Так, наприклад, вчинені в різний час діяння, які полягали в ухиленні від 

сплати різних видів податків, зборів, інших обов’язкових платежів або у сплаті їх у 

неповному обсязі, пропонується кваліфікувати залежно від наявності чи 

відсутності в них ознак єдиного продовжуваного злочину (абз. 1 п. 12 постанови 

ПВСУ від 8 жовтня 2004 р. № 15). Якщо вказані діяння охоплювались єдиним 
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умислом не сплачувати певні види податків, зборів, інших обов’язкових платежів, 

то, як висловився ВСУ, розмір коштів, які не надійшли до бюджетів чи державних 

цільових фондів, потрібно обчислювати виходячи з загальної несплаченої суми і 

залежно від її розміру кваліфікувати вчинене за відповідною частиною ст. 212 КК. 

У контексті аналізу проблематики визначення строків давності за економічні 

злочини взагалі і податкові зокрема звертає на себе увагу ще одне положення 

згаданої вище постанови Пленуму, а саме її п. 15, в якому зазначено, що 

передбачений ст. 212 КК злочин вважається закінченим з моменту фактичного 

ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів, які повинні 

бути сплачені у строки та в розмірах, передбачених законодавством з питань 

оподаткування. З цього приводу в юридичній літературі висловлене справедливе 

застереження. На перший погляд, саме визначений з урахуванням норм закону 

момент ненадходження фіскальних платежів повинен слугувати «відправною 

точкою» перебігу строків давності щодо злочину, передбаченого ст. 212 КК. 

Водночас ситуація ускладнюється через можливість тлумачити відповідні 

положення КК іншим чином. Розглядаючи питання про день вчинення злочину як 

нормативно визначений початок перебігу строків давності, потрібно враховувати, 

що на сьогодні в юридичній літературі висловлені та обґрунтовані дві основні 

позиції щодо питання про час вчинення злочинів з матеріальним складом: 1) час 

вчинення суспільно небезпечного діяння, незалежно від часу настання суспільно 

небезпечних наслідків такого діяння та 2) час настання суспільно небезпечних 

наслідків як обов’язкової ознаки відповідних складів злочинів. Варто додати, що 

активні дискусії навколо питання про правильне, принаймні в «хронологічному» 

контексті, застосування кримінального закону розгортаються на фоні нібито 

однозначного положення, зафіксованого в ч. 3 ст. 4 вітчизняного КК: часом 

вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про 

кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.  

Ураховуючи, що американський кримінальний закон формулює економічні 

заборони, поєднані з обманом, за принципом усічених складів (наприклад, 

злочинами визнаються одночасно як відповідні білокомірцеві порушення, так і 
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власне спроби вчинити ці порушення, причому під загрозою застосування 

однакових санкцій), питання про час вчинення злочину зазвичай не виникає. У 

більшості випадків реалізація чи спроба реалізації протиправної поведінки власне і 

вказуватиме на час вчинення злочину. На цьому фоні тим більш непослідовною та 

навіть суперечливою видається федеральна судова практика, яка визначає час 

вчинення протиправних діянь неоднаково, залежно від того, йдеться про 

безпосередню реалізацію шахрайських схем або ж про настання матеріальних 

наслідків таких схем (іноді через декілька місяців чи навіть років). Неважко уявити, 

що змістова якість судових прецедентів у цій частині істотно знижується, що 

призводить до виникнення нагальної потреби в «адресному» судовому рішенні-

роз’ясненні з боку ВС США. 

Науковці наполягають на відсутності ознак триваючого злочину і в частині 

кримінального переслідування (та кореспондуючого йому розгляду питання про 

застосування строків давності) за інші форми економічних шахрайств, зокрема 

шахрайства у сфері охорони здоров’я (§ 1347 КК США) та шахрайства проти 

Сполучених Штатів (§ 1031 КК США, який визнає злочином обман будь-якого 

федерального органу з метою заволодіння коштами чи майном, що є власністю 

федерального уряду). Системний аналіз положень щодо історії та сучасної редакції 

статуту дозволяють американським дослідникам стверджувати, що федеральні 

заборони на різні прояви економічного шахрайства побудовані за принципом 

розмежування одиничної злочинної схеми і наслідків цієї схеми, які перебувають за 

межами заборони, а не за принципом триваючої злочинної схеми, яка охоплює і 

протиправне діяння, і його результати (наслідки) [279, с. 252]. 

Ознайомлення з певною мірою суперечливим американським досвідом 

спонукає провести доречні паралелі з запропонованими у вітчизняній доктрині 

підходами до регламентації строків давності кримінальної відповідальності за 

окремі види економічних злочинів.  

О. Ободовський пропонує традиційний підхід до вирішення питання про 

початковий момент спливу строків давності для триваючих злочинів – з 

урахуванням ч. 1 ст. 49 КК, де вказано на те, що особа звільняється від 
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кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання 

вироком законної сили минули передбачені законом строки. Таким чином, 

наступний після вчинення злочину день буде вважатися першим днем строку 

давності. 

Далі, пише автор, для триваючих злочинів положення ч. 1 ст. 49 КК повинні 

застосовуватися з урахуванням тієї обставини, що такі діяння можуть вчинятися 

впродовж багатьох днів – протягом усього цього часу діяння особи містить склад 

закінченого триваючого злочину. Водночас очевидно, що в процесі вчинення 

суспільно небезпечного діяння давність спливати не може. Отже, пропонує 

О. Ободовський, строки давності для триваючих злочинів потрібно обчислювати з 

дня, наступного за днем завершення цих злочинів [171, с. 209–210, 212]. Тут варта 

підтримки позиція Ю. Бауліна про те, що початковим днем, з якого обчислюється 

строк давності, є день, наступний за днем, коли злочин був вчинений; водночас 

строк давності стосовно триваючих злочинів обчислюється з дня фактичного 

припинення дії або бездіяльності [10, c. 161–162]. 

Наразі у вітчизняній кримінально-правовій доктрині розроблені положення, 

які є схожими до описаної американськими вченими ознаки «виконання 

шахрайської схеми», яка не повинна охоплювати подальші триваючі наслідки такої 

схеми. Зокрема, на думку А. Ришелюка, у випадках, коли тривала дія чи 

бездіяльність, яка слідує за первісним актом злочину, виходить за межі його 

складу, немає підстав визнавати злочин триваючим [205, c. 33]. Варто додати, що 

аналогічну точку зору висловлено також на сторінках американських робіт.  

Отже, установлено, що американські суди та науковці традиційно визнають 

інститут застосування строків давності кримінальної відповідальності 

справедливим інструментом права, здатним реалізувати низку завдань на користь 

суспільного інтересу. Змістовим ядром цього інституту є збалансований порядок, 

за якого забезпечуються інтереси держави та кожної конкретної особи 

(обвинуваченого) в частині належного адміністрування правосуддя. Відповідно до 

позиції законодавця США статути про строки давності покликані врівноважити 

діаметрально протилежні завдання: з боку держави – виявити, розслідувати і 
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покарати злочин, з боку підозрюваного (обвинуваченого) – захистити його права і 

свободи (матеріальні, процесуальні та обов’язково конституційні), а з боку 

суспільства – гарантувати своєчасне виявлення та оцінку вчиненого 

правопорушення в системі координат кримінального судочинства.  

За результатами проблемно-орієнтованого аналізу поняття «ухилення від 

досудового слідства» в контексті звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності розкрито зміст двох 

основних доктринальних підходів до вирішення цього питання – домінуючого 

(традиційного) і широкого. Додатково обґрунтовано ідею змінити ст. 49 КК, 

закріпивши широкий підхід, передусім з огляду на необхідність дотримання 

принципів економії кримінальної репресії, правової визначеності та презумпції 

невинуватості. 

 

4.2.3. Програми дотримання вимог законодавства: унікальна підстава 

звільнення американських корпорацій від відповідальності за економічні 

злочини 

Компаративістське занурення в проблемні питання, пов’язані з застосуванням 

інших заходів кримінально-правового впливу до осіб, винних у вчиненні 

економічних злочинів, буде неповним без доречного звернення до аналізу так 

званих корпоративних програм дотримання вимог законодавства (англ. – corporate 

compliance programs), на що частково вже зверталась увага в попередньому 

підрозділі дисертації. Ознайомлення з досвідом деяких зарубіжних законодавців, 

передусім американського, у контексті правових наслідків умовно-дострокового 

звільнення від кримінальної відповідальності спонукає позитивно оцінити 

зарубіжну практику в частині нормативного закріплення можливості покладати на 

засудженого додаткові обов’язки, ухилення від виконання яких протягом 

невідбутої частини покарання може стати підставою для скасування цього виду 

звільнення [189, с. 214–215].  

Незважаючи на різні форми та обсяги співпраці між державою в особі 

федеральної прокуратури та корпорацією-порушником, юридична природа такої 



410 

 

співпраці нагадує відомі вітчизняному кримінальному праву інститути звільнення 

від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та субінститут 

пом’якшення покарання, щоправда лише стосовно суб’єкта злочину – фізичної 

особи. При цьому на відміну від нормативно закріплених вимог вітчизняного КК, у 

США привілейована обставина співпраці нормативно не закріплена, а ґрунтується 

на традиційно широких дискреційних повноваженнях американських прокурорів, 

які зазвичай, хоча й певною мірою опосередковано, підтримуються судовою 

практикою. De facto Міністерство юстиції США на підставі покладених на нього 

державою завдань щодо охорони прав, свобод і законних інтересів від злочинних 

посягань, у т.ч. організацій, розробило і втілило в життя особливі «правила гри». 

Вони зводяться до такого: якщо організації в особі уповноважених органів 

управління стає відомо про факт учинення злочину кимось із найманих 

працівників, у неї виникають два основні варіанти юридично значущої поведінки з 

відмінними наслідками. Перший: організація добровільно і в повному обсязі 

співпрацює зі слідством – у такому разі кримінально-правові наслідки вчинених 

злочинів будуть мінімізовані для юридичної особи (на відміну від фізичної особи – 

правопорушника) аж до відмови від чи припинення кримінального переслідування. 

Якщо ж винна організація обирає для себе другий варіант, тобто не визнає вину, не 

співпрацює з правоохоронними органами та готує агресивний юридичний захист, 

вона підлягатиме кримінальному переслідуванню в загальному порядку, так би 

мовити, до кінця і, як свідчить практика і статистика, у більшості випадків до неї 

застосовуватимуться жорсткі кримінально-правові санкції майнового та (або) 

організаційного характеру. Це, своєю чергою, збільшує ризик подальшого 

банкрутства або припинення діяльності на території США. 

Так звані теорії кримінально-правового регулювання шляхом співпраці, на 

відміну від усталених, перевірених часом і помилками, підходів до застосування 

заходів кримінальної відповідальності, залишаються відносно новим явищем для 

американської кримінально-правової доктрини та, відповідно, для практики 

правозастосування. Стисло такі теорії можна охарактеризувати як виконання 

«послуги за послугу». Зазначена стратегія дозволяє збільшити позитивні 
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компенсаторні результати за рахунок зменшення організаційно-матеріальних 

витрат, пов’язаних з засудженням винної організації, що є особливо актуальним у 

випадках вчинення злочинів, ознаки яких передбачені в численних нормах змістово 

складного регулятивного законодавства [335, c. 663]. На перший погляд, логіка 

очевидна: якщо корпоративний порушник погоджується на співпрацю з 

правоохоронними органами в частині виявлення фактів протиправних зловживань з 

боку працівників, сприяння їх розслідуванню та запровадження механізмів 

недопущення протиправної поведінки в майбутньому, то правозастосовна 

дискреція у формі звільнення від кримінального покарання або його зменшення 

повинна реалізовуватись на користь корпорації. Якщо ж організація в особі 

керівництва обрала стратегію відмови від співпраці з правоохоронцями, не 

визнаючи вину та замість цього зосередивши увагу виключно на юридичному 

захисті від висунутих обвинувачень, то підстави для кримінально-правового 

заохочення відсутні. 

Серед усіх факторів, які впливають на ухвалення рішення прокурорами щодо 

кримінального переслідування корпорацій, одним із найважливіших є характер 

поведінки корпорації після виявлення факту порушення закону з її боку. Хоча 

безперечно природа та рівень тяжкості злочину є важливими, посткримінальна 

поведінка юридичної особи, на відміну від фізичної особи, може виступити більш 

точним індикатором того, чи варто притягувати до відповідальності корпорацію та 

в який саме спосіб. Справді, з прокурорської позиції співпраця або, навпаки, 

відсутність співпраці компанії зі слідством стає умовним вікном у «душу» 

корпорації – якою саме компанія є «зсередини» та яким чином вона планує 

відреагувати на вчинений злочин. Для порівняння: у випадку з фізичною особою її 

співробітництво з правоохоронними органами рідко розглядається як прояв 

виправлення. Водночас якщо, скажімо, корпорація в особі членів правління 

колективно ухвалює рішення змінити весь склад органів управління, вона може 

вважатись державним обвинувачем уже «оновленою» (тобто законослухняною) 

організацією [370, с. 82].  
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Глава 8 Правил призначення покарань (регламентує порядок накладення 

кримінально-правових санкцій на організації) уособлює концепцію запровадження 

ефективних програм дотримання вимог законодавства як потужного інструмента 

для повернення корпорації-правопорушника в правове поле і, відповідно, 

недопущення проявів її незаконної поведінки в майбутньому. Ця концепція 

ґрунтується на встановленні таких критеріїв: 1) запровадження нових стандартів і 

програм, об’єктивно здатних знизити ймовірність протиправної поведінки в 

майбутньому; 2) систематичний моніторинг рівня дотримання вимог законодавства 

з боку керівництва корпорації; 3) безперешкодний обмін інформацією між усіма 

структурними підрозділами; 4) адекватне реагування на вже вчинені порушення та 

недопущення їх у майбутньому.  

Зокрема § 8В2.1 Правил називає типові вимоги щодо корпоративних програм 

дотримання вимог законодавства, здатних мінімізувати кримінально-правові 

наслідки вчиненого компанією протиправного діяння: 1) забезпечення нагляду за 

додержанням законності з боку керівництва юридичної особи; 2) запровадження 

дієвих механізмів контролю за виконанням дискреційних повноважень 

працівниками; 3) наявність ефективних способів комунікації між усіма ланками 

управління та структурними підрозділами; 4) вжиття заходів для створення 

атмосфери правомірної діяльності працівників у межах компанії шляхом 

запровадження методик і програм моніторингу, аудиту та повідомлення 

працівниками про підозрілу поведінку колег без ризику бути звільненим чи інших 

негативних наслідків; 5) послідовне вдосконалення та посилення стандартів 

дотримання вимог законодавства, у т.ч. шляхом запровадження механізмів 

дисциплінарної відповідальності; 6) у разі виявлення протиправної поведінки 

вжиття необхідних заходів для недопущення схожих порушень у майбутньому.  

Наведені критерії втілюють, як бачимо, досить широкі за змістом положення, 

які разом описують уже згадану модель «порядного корпоративного громадянина». 

За задумом авторів Глави 8 Правил саме такий, завідомо неконкретизований, підхід 

дозволяє юридичним особами зберігати певну гнучкість під час розроблення 

внутрішніх програм дотримання вимог законодавства під власну специфіку 
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діяльності, ураховуючи різноманітні технологічні, економічні та юридичні 

особливості ведення бізнесу. Також звертає на себе увагу та обставина, що 

затверджені Інструкціями вимоги є «динамічними», адже вони орієнтують 

представників корпоративного бізнесу на постійну розробку і запровадження 

нових, дедалі більш ефективних стандартів і практик дотримання вимог 

регулятивного законодавства з метою недопущення проявів протиправної 

поведінки.  

У § 9-28.700 Посібника для федеральних прокурорів прямо зазначено, що 

співпраця корпорації з прокурором є обставиною, яка пом’якшує покарання або 

взагалі звільняє від кримінальної відповідальності, тобто є поведінкою, яка 

обов’язково враховується в кримінально-правовому контексті. Відповідно, у разі, 

якщо корпорація, з одного боку, прагне співпрацювати з прокуратурою, а з іншого, 

ухиляється від збирання матеріалів про дії підлеглих чи відмовляється розкрити 

інформацію про них, поведінка юридичної особи не вважатиметься пом’якшуючою 

вину обставиною. Це правило також закріплене безпосередньо в § 8С2.5(g) 

Інструкцій, де зазначено, що головним тестом на те, чи надала організація всю 

необхідну інформацію для зниження рівня тяжкості покарання, є встановлення 

того, чи є така інформація достатньою для виявлення конкретних працівників, 

відповідальних за вчинені порушення. При цьому до уваги братимуться супутні 

фактори співробітництва: своєчасність співпраці, якість та швидкість 

юридичного аудиту та інших необхідних перевірок, а також інтенсивність 

співпраці [324, с. 857–861]. 

Підсумовуючи наведене, варто ще раз підкреслити, що «корпоративна» 

співпраця може бути виграшною як для держави, так і власне для юридичної особи. 

З одного боку, держава в особі прокурорів та федеральних агентів не витрачає 

дорогоцінний час на встановлення повної картини конкретного порушення закону 

в межах організації. Також держава у такий спосіб більш ефективно та оперативно 

виконує свою правоохоронну функцію – припиняє злочинну діяльність, 

попереджає її майбутні варіації, про що відкрито повідомляє американському 

суспільству. Спрацьовує, як видається, загальна превенція кримінального закону в 



414 

 

частині протидії корпоративним економічним злочинам. Зі свого боку, корпорація 

шляхом співпраці отримує реальну можливість зберегти ділову репутацію, вартість 

акцій, матеріальні та нематеріальні активи від потенційних кримінальних санкцій 

(іншими словами – захистити інтереси акціонерів, працівників, клієнтів та ділових 

партнерів).  

Для порівняння: розділ XIV-1 вітчизняного КК не містить законодавчих 

орієнтирів на спеціальні корпоративні програми дотримання вимог законодавства з 

боку юридичних осіб, за умови запровадження яких можливе застосування 

механізмів звільнення від кримінальної відповідальності або покарання чи 

принаймні зменшення розміру покарання. За таких обставин юридична особа 

позбавлена можливостей для покращення свого кримінально-правового становища 

порівняно з фізичними особами. Водночас з огляду на дієвість відповідних програм 

у США, посилання на які знаходимо безпосередньо в Правилах покарань 

організацій та відомчих роз’ясненнях Міністерства юстиції США, у численних 

матеріалах опублікованої судової практики, а також ураховуючи пропагування ідеї 

чесного «корпоративного громадянина» з «правом на помилку» та нормативно 

прописаними умовами збереження бізнесу в разі кримінального переслідування, 

така система заохочувальних заходів не видається проявом якихось непотрібних 

правил. А тому її критичне осмислення на предмет можливого запровадження у 

відповідний розділ вітчизняного КК у виді спеціальної норми може позитивно 

позначитись на порядку застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру. 

Якщо спробувати підсумувати наведене в попередніх рядках, то можна дійти 

обґрунтованого висновку про те, що федеральні Інструкції містять чимало ініціатив 

для повернення організації-правопорушника у правове поле і водночас для 

запобігання майбутнім проявам протиправної поведінки. Навіть більше, це 

дозволяє досягти позитивних змін у корпоративному середовищі, покращити 

ділову етику та загалом змінити корпоративну культуру, можливо навіть в окремій 

галузі економіки, на краще. Отже, позитивні наслідки співпраці між юридичною 

особою та державою (в особі органів федеральної прокуратури) стають реальними. 
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Ба більше, вони потенційно виходять за межі правової площини, адже у таких 

ситуаціях законослухняна поведінка стимулює, своєю чергою, етичну поведінку, 

робить вагомий внесок у розбудову чесного і прозорого бізнесу, який за багатьма 

показниками залишається прикладом для ділової спільноти світу.  

Спираючись на результати власного аналізу релевантних «корпоративних» 

положень федеральних інструкцій, Є. Антонова пише, що у разі, якщо організація, 

визнана винною в незаконному діянні, доведе наявність ефективної програми 

дотримання вимог законодавства, спрямованої на виявлення та запобігання 

проявам злочинної поведінки, їй може бути пом’якшено вирок. Програма 

визнається такою, що відповідає встановленим правовим стандартам, якщо вона 

впроваджена таким чином, щоб у більшості практичних випадків бути ефективною 

у запобіганні та виявленні злочинних проявів. На думку Комісії, продовжує 

дослідниця, нездатність програми заздалегідь виявити правопорушення ще не 

означає її неефективність – навпаки, відмітною ознакою ефективності програми є 

те, що організація виявляє належну старанність у прагненнях виявити і запобігти 

злочинним вчинкам своїх працівників та інших уповноважених осіб [6, c. 72]. 

Іншими словами, за основу береться сукупна «корпоративна» воля, щире 

прагнення організації покласти край проявам злочинної поведінки, навіть за умови 

негативних, однак об’єктивно вибачувальних проявів власного методу «спроб і 

помилок».  

Принагідно зазначу, що практика затвердження програм дотримання вимог 

законодавства юридичними особами починає з’являтись, хоча поки що 

фрагментарно, і в нашій державі. Зокрема, вагомий нормативний «прецедент» було 

створено на рівні положень розділу Х Закону України від 14 жовтня 2014 р. «Про 

запобігання корупції». Серед відповідних положень: юридичні особи забезпечують 

розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і 

протидії корупції в діяльності юридичної особи (ч. 1 ст. 61 Закону); для виявлення 

та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи можуть залучатися 

незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту (ч. 2 ст. 61); антикорупційною 

програмою юридичної особи є комплекс правил, стандартів і процедур щодо 
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виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи 

(ч. 1 ст. 62); антикорупційна програма юридичних осіб може включати положення 

про вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та 

порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної 

оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи (п. 2 ч. 1 ст. 63). 

Узагальнено зміст цих та інших положень розділу Х, якщо не прив’язуватись 

виключно до питань протидії корупції, кореспондує вимогам американських 

корпоративних програм з питань дотримання вимог законодавства. Те ж саме 

можна сказати і про правовий статус та функції Уповноваженого як посадової 

особи, відповідальної за запобігання корупції (ст. 64 Закону) – засади професійної 

діяльності цього суб’єкта загалом кореспондують правовому статусу незалежного 

аудитора (англ. – monitor), який призначається в США для контролю за 

забезпеченням режиму дотримання вимог законодавства у межах корпорації за її 

власною ініціативою, за умовами процесуальної угоди з обвинуваченням або, що 

трапляється значно рідше, відповідно до обвинувального вироку суду. Під час 

застосування до юридичної особи згаданих заходів потрібно враховувати, які 

заходи були вжиті нею для запобігання вчиненому злочину: чи була затверджена 

антикорупційна програма юридичної особи, чи здійснювались конкретні кроки з її 

реалізації, чи робився регулярний аналіз корупційних ризиків, нарешті чи були 

працівники юридичної особи ознайомлені зі своїми обов’язками в сфері протидії 

корупції [167, c. 92]. 

Останньому положенню відповідає (уже без посилання на конкретний вид 

правопорушень) загальне правило застосування заходів кримінально-правового 

характеру до юридичних осіб, закріплене в ч. 1 ст. 96-10 КК, а саме: при 

застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру судом 

ураховуються ступінь тяжкості вчиненого її уповноваженою особою злочину, 

ступінь здійснення злочинного наміру, розмір завданої шкоди, характер та розмір 

неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою, 

вжиті юридичною особою заходи для запобігання злочину. 
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Наразі ст. 96-5 КК регламентує єдину підставу для звільнення юридичної 

особи від застосування заходів кримінально-правового характеру у виді закінчення 

строків давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового 

характеру. Щоправда ця підстава сприймається дещо критично з огляду на те, що: 

відповідна норма по суті механічно повторює правила про звільнення фізичної 

особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності 

(ст. 49 КК); регламентований ст. 96-5 вид звільнення сприймається як ізольований, 

одиничний. Водночас деякі види звільнення від кримінальної відповідальності 

фізичних осіб, зокрема у зв’язку з примиренням винного з потерпілим, у зв’язку із 

зміною обстановки можуть із позицій de lege ferenda бути оптимізовані під 

специфічну природу і прикладі задачі, пов’язані зі звільненням організацій від 

застосування заходів кримінально-правового характеру. 

Критичне ознайомлення з нормативною базою Міністерства юстиції США та 

практикою застосування положень примусових програм дотримання законодавства 

організаціями свідчить про існування в цій державі комплексного правового 

механізму, спрямованого на повернення організації-правопорушника у правове 

поле і водночас на запобігання майбутнім проявам протиправної поведінки. 

Реалізація цього механізму сприяє досягненню позитивних посткримінальних змін 

усередині компанії, стимулює ділову етику та покращує корпоративну культуру в 

різних секторах економіки. Аргументовано, що позитивні наслідки співпраці між 

юридичною особою та державою (в особі органів федеральної прокуратури) стають 

реальними – вони очікувано виходять за межі правової площини. У таких ситуаціях 

правослухняна поведінка опосередковано стимулює етичну поведінку, робить 

помітний внесок у розвиток чесного і прозорого бізнесу.  

Установлено, що розділ XIV-1 «Заходи кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб» Загальної частини КК не вирішує питання про заохочення 

позитивної посткримінальної поведінки юридичних осіб. Лише ст. 96-5 КК 

регламентує таку підставу звільнення, як закінчення строків давності застосування 

до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру. Водночас цю норму 

визнано недосконалою через її змістові вади та певну «ізольованість» законодавчого 
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регулювання. У зв’язку з цим пропонується з позицій de lege ferenda розширити 

перелік нормативних підстав звільнення юридичних осіб від застосування заходів 

кримінально-правового характеру, доповнивши його видами звільнення у зв’язку з 

примиренням корпоративного правопорушника з потерпілим та у зв’язку із зміною 

обстановки (вчинене в інтересах юридичної особи діяння втратило суспільну 

небезпечність або уповноважені особи організації перестали бути суспільно 

небезпечними). Також обґрунтовано пропозицію доповнити розділ XIV-1 Загальної 

частини КК окремою статтею, присвяченою звільненню юридичної особи від 

заходів кримінально-правового характеру у зв’язку з запровадженням програми 

моніторингу її діяльності.  

 

Висновки до розділу 4 

1. Піддано аргументованій критиці непослідовність, на відміну від 

американського аналога, нормативного підходу вітчизняного законодавця в частині 

побудови санкцій за економічні злочини. Установлено, що якщо раніше, до 

ухвалених у 2011 році «декриміналізаційних» змін у розділі VII Особливої частини 

КК, існувало невиправдано широке коло підстав для застосування покарання у виді 

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

негативно впливало на відшкодування засудженими заподіяної ними шкоди та 

створювало корупційні ризики у відповідній сфері правозастосування, то після 

цього відбулось зміщення векторів цієї системи покарань у бік застосування 

штрафів, що не має такого стримувального ефекту на економічного 

правопорушника. Аргументовано позицію про те, що законодавець двічі створив 

дисбаланс у системі покарань за економічні злочини, хаотично трансформуючи 

репресивну модель відповідальності у надмірно лояльну. 

У цій частині американський підхід визнано більш збалансованим і 

прагматичним. Установлено, що властивий текстам більшості федеральних норм 

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

позбавлення волі дозволяє застосовувати покарання до федерального економічного 

злочинця альтернативно у виді штрафу, позбавлення волі, а також позбавлення 
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волі, поєднаного зі сплатою штрафу. У поєднанні з відносно визначеними 

санкціями (зазначається лише верхня межа покарання у виді штрафу чи 

позбавлення волі) суди отримують реальну можливість призначати справедливе, 

необхідне й достатнє покарання за конкретний економічний злочин, ураховуючи 

ступінь його суспільної небезпеки. Зроблено висновок про те, що саме така 

поміркованість і альтернативність порядку призначення покарань за економічні 

злочини, поєднана з втіленням елементів формалізації відповідної практики, 

об’єктивно переважає над радикальним, однобічним підходом.  

2. Визнано помилковим законодавчий підхід, за якого максимальні межі 

покарання у виді штрафу не визначені в нормах ані Загальної, ані Особливої частин 

КК. Така невизначеність втілює низку ризиків, передусім правозастосовного 

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

за який передбачене основне покарання у виді штрафу понад 3 тис. НМДГ, розмір 

штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, 

завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно 

від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини 

статті) Особливої частини КК, фактично означає, що максимальний розмір штрафу, 

який може бути призначений судом, залишається невизначеним. Розвинуто ідею 

відмовитись від згаданого положення, у разі реалізації якої максимальним 

розміром штрафу вважатиметься розмір, передбачений виключно санкцією 

відповідної статті Особливої частини КК. Більш вдалим є американський підхід, 

який передбачає, що в санкціях норм федерального КК про економічні злочини 

встановлені максимальні розміри покарання у виді штрафу.  

3. За результатами порівняльного вивчення юридичного змісту та порядку 

застосування конфіскації за економічні злочини в Україні та США обґрунтовано 

позицію про доцільність виключення цього виду покарання з кримінального 

законодавства України. Установлено, що американський законодавець de facto 

регламентує лише спеціальний вид конфіскації: конфіскувати дозволяється лише 

кошти та інше майно, безпосередньо чи опосередковано пов’язане з протиправною 

поведінкою особи, описаною в обвинувальному вироку суду. Запропоновано 
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виключити загальну норму про конфіскацію (ст. 59 КК), у зв’язку з чим посилання 

на конфіскацію автоматично виключатиметься із санкцій норм КК про економічні 

злочини (ч. 2 і ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 201, ч. 2 і ч. 3 ст. 201-1, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 206-2, 

ч.ч. 1-3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1, ч. 2 ст. 233). 

Підтримано позицію про необхідність розширення підстав для застосування 

спеціальної конфіскації за вчинення економічних злочинів з огляду на зміст 

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

ці посягання на підставі Закону про кримінальні правопорушення. 

4. Установлено, що хоча кримінальна реституція як властивий американській 

моделі вид покарання і не позбавлена вад переважно організаційно-процесуального 

характеру (на кшталт різноманітних способів ухилення від реституції засудженими 

та використання ними арсеналу способів апеляційного оскарження цього 

покарання чи його розміру), її головним призначенням є активне сприяння 

відновленню матеріального стану потерпілих до ступеня, що передував учиненому 

злочину. У спектрі мети покарання, на противагу застосуванню кари через 

обмеження прав і свобод засудженого (позбавлення волі чи штрафу) реституція 

виконує функцію відновлення порушених економічних правовідносин до 

прийнятного рівня.  

Водночас заперечується доцільність запровадження у вітчизняний КК 

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

кримінальному судочинстві діє усталений інститут відшкодування (компенсації) 

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

кримінальному провадженні). 

5. На підставі структурного аналізу положень КК США встановлено 

відсутність у ньому окремої норми (чи групи норм), змістово схожої на ст. 96-2 КК, 

яка регламентує види заходів кримінально-правового характеру, що 

застосовуються до юридичних осіб. Натомість в американському законодавстві 

закріплені окремі норми, присвячені таким покаранням, як штраф, реституція, 

конфіскація, пробація – вони застосовуються одночасно до фізичних та юридичних 
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осіб. Додатково федеральні Правила призначення покарань організаціям 

розкривають зміст і порядок застосування цих видів покарань. 

6. Проаналізовано теоретико-прикладні питання звільнення від кримінальної 

відповідальності за економічні злочини у зв’язку із закінченням строків давності. 

Виявлено, що тривале неперешкоджання злочинцем розслідуванню чи судовому 

розгляду справи про вчинене ним діяння є найбільш пасивною з усіх соціально 

значущих форм схвалюваної посткримінальної поведінки.  

Установлено, що позиції вітчизняних та американських дослідників у частині 

обґрунтування підстав існування та поставлених перед строками давності завдань 

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

процесуального права. Така спільність є проявом раціонального підходу до 

вирішення завдань кримінального права, усвідомленням основних механізмів його 

дії, незважаючи на інші відмінності, зокрема принципово різні правові системи 

порівнюваних держав.  

7. Досліджено складну матеріально-процесуальну природу угод про визнання 

винуватості за законодавством України та США та висвітлено практичні аспекти 

їхнього застосування судами. Американський підхід у цій сфері правозастосування 

є більш виваженим і прагматичним – він оптимально впливає на реалізацію завдань 

держави щодо кримінально-правового регулювання, дозволяє враховувати 

каральні, превентивні та заохочувальні функції кримінального закону під час 

переслідування економічних правопорушників. 

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

примирення або про визнання невинуватості є проявом помилкової криміналізації 

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

угоди цілком спроможні виконувати відновлювальну та компенсаторну функції в 

разі порушення засудженим вимог угоди. Аргументовано, що практика 

призначення реального покарання на підставі обвинувального вироку, винесеного 

внаслідок порушення угоди, здатна забезпечити, з одного боку, повагу засудженого 

до умов угоди, а з іншого – гарантувати призначення судом більш суворого 

покарання в разі невиконання таких умов.  
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8. За результатами вивчення федеральних Правил призначення покарань 

організаціям та практики їхнього застосування сформульовано висновок про 

втілення в США комплексного правового механізму, спрямованого на повернення 

організації-правопорушника в правове поле та водночас на запобігання проявам 

протиправної поведінки в майбутньому, – корпоративних програм дотримання 

вимог законодавства.  

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

механізмів стимулювання позитивної посткримінальної поведінки) запропоновано 

використати напрацьований американський досвід у цій частині. Установлено, що 

у вітчизняному нормативному полі та в практиці правозастосування 

спостерігаються перші орієнтири (у межах положень ст.ст. 61–64 Закону України 

«Про запобігання корупції») на врахування програм дотримання спеціального 

законодавства. Обґрунтовано доцільність поширення нормативної регламентації 

таких програм на випадки вчинення економічних злочинів уповноваженими 

представниками юридичних осіб.  
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації узагальнено нові науково обґрунтовані результати 

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

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

компаративістського аналізу кримінально-правових норм про відповідальність за 

економічні злочини, спираючись на позитивний досвід США та враховуючи сучасні 

тенденції розвитку вітчизняної правової системи, визначено концептуальні засади 

кримінально-правової охорони економічних відносин в Україні і сформульовано на 

цій основі пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального законодавства та 

практики його застосування. Основні наукові здобутки дисертанта, окрім 

висвітлених вище, відображені, зокрема, у таких положеннях. 

1. В умовах глобалізації спостерігається зближення романо-германської та 

англо-американської правових систем: перша символізує цінність закону 

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

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

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

Виявлено елементи зближення правової системи України з правовою системою 

США у змісті норми Конституції України про підкорення судді верховенству права 

під час здійснення правосуддя (ст. 129) та в законодавчій авторизації (ч. 5 і ч. 6 ст. 13 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів») Великої Палати Верховного Суду 

здійснювати перегляд судових рішень з метою забезпечення однакового застосування 

судами норм права. Установлено результати і визначено перспективи розвитку 

вітчизняної моделі обов’язкового врахування правових позицій Верховного Суду 

(моделі обмеженого прецедентного правозастосування) щодо кваліфікації 

економічних злочинів. 

Піддано критичному аналізу типові вади наукових проєктів, присвячених 

порівняльному аналізу окремих норм чи інститутів іноземного кримінального права 

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

обранням його методологічної бази, а також використанням лінгвістичних прийомів 
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тлумачення змісту правових норм. Констатовано відсутність попередніх досліджень, 

присвячених системному компаративістському аналізу проблем кримінально-

правової охорони економічних відносин у США та Україні.  

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

логічний) метод під час наукового зіставлення приписів кримінального права 

України з відповідними нормами інших держав континентальної Європи. Водночас 

аргументовано, що в разі критичного зіставлення норм континентального та 

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

догматичного методу зменшуватиметься. 

Установлено, що в США комплекс норм про федеральні економічні злочини 

характеризується високим рівнем деталізації, охоплює ключові сфери національної 

економіки та уособлює традиційну текстуально-змістову складність опису. 

Водночас на противагу більш досконалій нормотворчій практиці українського 

законодавця Конгрес США не здійснює уніфікацію кримінально-правового 

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

стислими і простими для розуміння. 

Забезпечення порядку кримінально-правової охорони економічних відносин 

повинне враховувати науково обґрунтовані засади, принципи та основні елементи 

функціонування ринкової економіки. 

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

«Злочини проти ринкової економіки» з паралельним запровадженням поняття 

«економічні злочини» в практичний і доктринальний обіг.  

Обґрунтовано, що вітчизняний підхід до класифікації злочинів за ознаками 

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

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

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

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

злочини проти ринкової економіки запропоновано класифікувати на: 1) злочини 

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

документів; 2) злочини проти системи оподаткування та системи 
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загальнообов’язкового державного соціального страхування; 3) злочини проти 

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

кордон України; 5) злочини проти встановленого порядку зайняття економічною 

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

конкуренції; 8) злочини проти порядку приватизації.  

Доведено, що еквівалент ознаки суспільної небезпеки злочину фактично 

інтегровано в американську кримінально-правову матерію у виді елемента 

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

переваг прогресивної концепції соціальної шкідливості запропоновано внести зміни 

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

небезпечним діянням. 

Визначено пріоритетне завдання сучасної кримінально-правової політики 

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

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

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

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

розширенні меж дії кримінального закону з метою охоплення ним тих сфер 

економічної діяльності, які раніше регулювались переважно нормами цивільного 

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

розкривають реальний зміст і ступінь вини економічного правопорушника; 

ґ) недосконалості законодавчої техніки в частині ухвалення нових кримінально-

правових заборон, які повністю або частково дублюють одна одну. 

Аргументовано помилковість підходу українського законодавця щодо 

декриміналізації окремих видів економічно значущої поведінки. Розроблено 

теоретичну модель, спираючись на яку пропонується здійснити комплексну 

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

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

визначення меж протиправності описаних у ньому типів поведінки; в) удосконалення 

санкцій статей про економічні злочини з метою узгодження суворості покарання з 

тяжкістю заподіяної шкоди (характером соціальної шкідливості). 
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4. Установлено, що в нормах українського та американського кримінального 

законодавства, присвячених підставам відповідальності за економічні злочини, 

активно використовується бланкетний спосіб описання криміноутворювальних 

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

американському нормотворчому і доктринальному обігу). Порівнюваний 

американський підхід передбачає здебільшого конструювання відсильно-бланкетних 

диспозицій норм про федеральні економічні злочини – коректне визначення змісту і 

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

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

підзаконних актів регуляторного характеру.  

5. Причини виникнення і сучасний підхід до регламентації інституту 

кримінальної відповідальності корпорацій у США кореспондують умовам і 

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

економіки. У порівняльному аспекті позитивно оцінено запровадження в Україні 

квазікримінального режиму відповідальності юридичних осіб. Висловлено 

зауваження та сформульовано пропозиції в частині визначення способів 

удосконалення норм КК про заходи кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб; аргументовано необхідність узгодження положень КПК, які 

стосуються процесуальних особливостей застосування заходів кримінально-правого 

характеру щодо юридичних осіб, з відповідними нормами КК.  

6. Визначено, що в американському кримінальному праві елементи доктрини 

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

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

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

кримінальним правом України можливість настання відповідальності за відсутності 

вини виключається.  

Додатково аргументується необхідність нормативного врегулювання юридичної 

помилки. Проблему кримінальної відповідальності осіб, які не розуміли або 

неправильно тлумачили приписи регулятивного законодавства у сфері економіки, 

потрібно вирішувати у спосіб установлення в межах розділу V Загальної частини КК 
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положення про вибачувальність юридичної помилки, яке має поширюватись на 

соціально шкідливі діяння, передбачені статтями з бланкетними диспозиціями. 

Сформульовано доктринальну модель правила про юридичну помилку.  

Визначено унікальність юридичного обґрунтування та розкрито очевидний 

правозастосовний потенціал створених американською судовою практикою доктрин 

свідомого ігнорування вимог закону та колективної свідомості. Показано позитивні 

елементи та недоліки обох правил у контексті можливого використання в 

українському кримінальному праві. 

7. За результатами компаративістського дослідження теоретичних, 

законодавчих та правозастосовних положень щодо юридичної оцінки посягань на 

основні сфери економічної діяльності: а) виявлено залежність ефективності 

кримінально-правової охорони фондового ринку України від якості кримінального 

закону, що встановлює відповідальність за маніпулювання на фондовому ринку 

(ст. 222-1 КК) та незаконне використання інсайдерської інформації (ст. 232-1 КК), у 

частині визначення ознак відповідних зловживань, а також від ступеня узгодженості 

текстів цих заборон з положеннями регулятивного законодавства; б) доведено, що 

формалізований підхід американського законодавця до опису ознак федеральних 

податкових злочинів здебільшого ігнорує ознаку соціальної шкідливості; 

в) обґрунтовано доцільність установлення норми про податкове шахрайство – 

злочином повинно визнаватись умисне подання податкової звітності, яка містить 

завідомо неправдиву інформацію (у т.ч. заниження бази об’єктів оподаткування, 

належних до сплати сум податків, зборів, платежів, або в якій відсутня інформація 

про об’єкти оподаткування), з метою несплати податків, зборів, платежів; 

г) виявлено основні спільні та відмінні риси норми про шахрайство з фінансовими 

ресурсами (ст. 222 КК) і параграфу про банківське шахрайство (§ 1344 КК США), на 

підставі чого показано їхній вплив на відповідний напрям правозастосування; 

ґ) запропоновано криміналізувати найбільш соціально шкідливі прояви умисного 

порушення вимог законодавства про захист економічної конкуренції, передусім у 

формі зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку та умисної 

участі суб’єктів економічних відносин в антиконкурентних узгоджених діях; 
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д) обґрунтовано потребу в узгодженні ознак суміжних складів злочинів, 

передбачених ст. ст. 231 і 232 КК, в єдиній нормі, яка описуватиме підстави 

відповідальності одночасно за незаконне отримання відомостей, що становлять 

комерційну або банківську таємницю (з метою використання цих відомостей), та за 

їхнє незаконне використання; е) аргументовано позицію про доцільність 

рекриміналізації фіктивного банкрутства, головною криміноутворювальною 

ознакою якого буде завідомо неправдива офіційна заява уповноваженої особи 

суб’єкта економічної діяльності про неплатоспроможність, поєднана з заподіянням 

кредиторам великої матеріальної шкоди (водночас пропонується скасувати 

адміністративну відповідальність за фіктивне банкрутство); є) констатовано 

недоречність криміналізації необережного банкрутства на сучасному етапі 

розбудови ринкової економіки в Україні. 

8. Висловлено пропозиції вдосконалити кримінальне законодавство України та 

практику його застосування в частині регламентації заходів кримінально-правового 

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

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

вважатиметься розмір, передбачений виключно санкцією відповідної статті 

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

тексту КК з одночасним розширенням підстав для застосування спеціальної 

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

відповідний перелік нормативних підстав посилань на частини перші статей 204, 

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

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

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

діяння (водночас констатується незадовільний стан практики застосування угод про 

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

регламентації корпоративних програм дотримання вимог законодавства, яка 

враховуватиме особливості вітчизняної моделі заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб.  
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9. Обґрунтовано, що удосконалений механізм державного регулювання 

поведінки суб’єктів економічної діяльності в Україні повинен включати три 

послідовні та взаємопов’язані рівні: перший рівень (абстрактний) – економічний, на 

якому здійснюється первинне регулювання поведінки з урахуванням дії законів і 

принципів ринкової економіки; другий рівень (загальноюридичний) – нормативно-

регулятивний, відповідно до якого економічна поведінка регулюється нормами 

позитивного законодавства; третій рівень (спеціальний юридичний) – кримінально-

правовий, спрямований на примусове забезпечення правопорядку в економічній 

сфері. Розроблено нову концептуальну модель розвитку зазначеного регулювання на 

його третьому рівні через удосконалення законодавства про відповідальність за 

економічні злочини, на основі чого запропоновано здійснити комплексну 

реконструкцію відповідного розділу Особливої частини КК України у спосіб 

часткової декриміналізації, рекриміналізації, зміни меж протиправності окремих 

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

економічні злочини. 

Сформульовані висновки та запропоновані рекомендації сприятимуть фаховому 

вирішенню проблем нормотворчого і правозастосовного характеру, пов’язаних з 

визначенням підстав та форм реалізації відповідальності за економічні злочини в 

Україні, а також активно впливатимуть на формування системної, збалансованої 

моделі кримінально-правової охорони економічних відносин. 
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Додаток Ж 

 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Основні положення дисертації, сформульовані висновки та рекомендації 

оприлюднено Д.В. Каменським на міжнародних, американських та 

всеукраїнських наукових заходах (науково-практичних конференціях, круглих 

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

10 років очікувань» (Львів, 2011, очна форма участі); «Реформування системи 

кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні 

та криміналістичні проблеми» (Ірпінь, 2012, заочна форма участі); «Право та 

сучасне суспільство: реалії співвідношення» (Запоріжжя, 2012, заочна форма 

участі); Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права 
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2013, заочна форма участі); «Актуальні проблеми кримінального права, процесу 
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Legal Studies: Orientation Program» (Зальцбург, Австрія, 2013, очна форма участі); 

«Міжнародне, наднаціональне та національне право: проблеми конвергенції» 
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форма участі); «Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу 
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форма участі); «Актуальні питання кримінального права, процесу і 
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форма участі); «Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності» 

(Харків, 2018, заочна форма участі); «Зловживання на фондовому ринку» (Дніпро, 

2018, очна форма участі); «Імплементація Aquis ЄС. Зловживання ринком & 

Сквіз-Аут» (Київ, 2018, очна форма участі); «Conversations on the Warren Court’s 

Impact on Criminal Justice – After 50 Years» (Галфпорт, США, 2019, очна форма 

участі); «Борьба с преступностью: теория и практика» (Могильов, Республіка 

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

права» (Маріуполь, 2019, очна форма участі); «The Third Global White Collar 

Crime Institute» (Прага, Чеська Республіка, 2019, очна форма участі); «Актуальні 

питання кримінального права, кримінології та судочинства» (Київ, 2020, очна 

форма участі). 

 


