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Дисертація є першим в Україні комплексним науковим дослідженням, 

в якому на основі аналізу якісних характерних змін чинного кримінального 

законодавства в сфері попередження податкових кримінальних 

правопорушень, зокрема ст. 212 КК України, вироблено систему теоретичних 

та законодавчих положень, які відтворюють специфічність законодавчих змін 

та доводять доцільність подальшого вдосконалення положень розглядуваної 

норми. 

Актуальність обраної теми дослідження обумовлена тим, що збирати 

податки в повному обсязі не вдається жодній державі в світі, оскільки 

укриття доходів від оподаткування у всіх країнах є одним з найбільш 

поширених порушень. Навіть в західноєвропейських країнах і США, 

незважаючи на успіхи в удосконаленні податкового законодавства та 

фінансового контролю, масштаби ухилення від сплати податків залишаються 

значними. В Україні перехід до ринкової економіки, розвиток 

підприємництва, виникнення нових організаційних структур підприємств і 

різноманіття форм власності сприяли активному розвитку податкового 

законодавства та формування податкових правовідносин. Разом з тим 

з'явився новий вид кримінальних правопорушень – ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів). В результаті здійснення даного 

діяння держава несе великі збитки, оскільки в бюджет не надходять значні 

грошові кошти, які складають основу дохідної частини бюджету, і 

неналежним чином формуються державні позабюджетні фонди від збору 



податків, зборів (обов’язкових платежів).  

Доводиться той факт, що cоціально-правова обумовленість 

кримінально-правової заборони, визначеної в ст. 212 КК України, 

підтверджується наявністю наступних критеріїв криміналізації: діяння, яке 

криміналізується є суспільно небезпечним; має достатню ступінь 

поширеності; очікувані позитивні наслідки криміналізації перевищують її 

негативні наслідки; криміналізація не суперечить Конституції України, 

чинному праву і міжнародним угодам України; вона не суперечить нормам 

моральності тощо. Причому особливої актуальності набуває ця проблема 

саме стосовно ступеню відповідності суспільним потребам досліджуваного 

кримінального правопорушення, ознаки якого визначені у змісті ч. 1-3 ст. 212 

КК України.  

У роботі доводиться те, що категорії «соціальної обумовленості» та 

«криміналізації діяння» є різними (друга є складовою першої), визначено, що 

дотримання ступеню небезпечності діяння, його поширеності, врахування 

позитивних та негативних наслідків криміналізації діяння, відповідності її 

нормам моралі та міжнародно-правовим стандартам – є недостатніми 

критеріями, які б довели відповідність даної норми сучасним умовам 

життєдіяльності суспільства, а також те, що проблема «соціальної 

обумовленості» ст. 212 КК України не втрачатиме актуальності ще доволі 

тривалий час.  

Звертається увага на те, що дослідження історичних витоків 

виникнення та становлення кримінальної відповідальності за ухилення від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) з давньоруських часів до 

сьогодні доводить наявність певних типових закономірностей доволі 

складного правового процесу формування ознак складу діяння, а головне, 

визначення дієвої санкції. Якщо, з одного боку, доцільність криміналізації 

цього діяння не викликала зазвичай сумнівів, то, з іншого, - завжди поставали 

проблеми: співвідношення та узгодження кримінально-правової норми із 

нормами інших галузей права (зокрема, адміністративного права), а отже 



стосувалася значення адміністративної преюдиції; посилення чи зменшення 

банкетного характеру диспозиції норми, а отже ступеню залежності 

правозастосування від тлумачення податкового та митного законодавства; 

обрання системи покарання, яка б, з одного боку, відповідала економічним 

реаліям держави, з іншого, – не звужувала межі диференціації та 

індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання.  

Встановлено, що ст. 212 КК України з моменту прийняття 

Кримінального кодексу України 2001 р. до тепер, зазнала змін, які 

відбувалися за такими напрямами. По-перше, стосовно санкцій даної статті. 

Так санкції ст. 212 КК України стали більш суворими відносно тих покарань, 

які залишилися не змінними. Проте головне є те, що законодавець визнав за 

доцільне в певних випадках (ч. 3 ст. 212 КК України) відмовитися від 

покарання у вигляді позбавлення волі: позбавлення волі на строк від п’яти до 

десяти років замінено на штраф у розмірі від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти 

п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. По-друге, 

розширена сфера дії спеціального виду звільнення від кримінальної 

відповідальності: підстави та умови застосування ч. 4 ст. 212 КК України 

поширювалися на діяння ознаки яких містилися у ч. 1-3 ст. 212 КК України. 

Новелою є ч. 5 ст. 212 КК України, в якій йдеться про підстави усунення 

кримінальної відповідальності – у разі досягнення податкового компромісу.  

Вивчено міжнародний та зарубіжний досвід правової регламентації 

інституту кримінальної відповідальності ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів). Встановлено, деякі позитивні і негативні сторони 

норм про кримінальну відповідальність за ухилення від сплати платежів у 

певних країнах. Так, негативний аспект – відсутність диференціації 

кримінальної відповідальності в деяких країнах, яка досягається передусім 

шляхом  кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак складу. До 

позитивних можна віднести: розмежування відповідальності за суб'єктами 

кримінального правопорушення, наявність заохочувальних норм про 

звільнення від кримінальної відповідальності в разі сплати зазначених в 



законі сум, також виділення в якості суб'єкта зазначених кримінальних 

правопорушень юридичних осіб. Країни пострадянського простору 

переважно сконструювали умисні кримінальні правопорушення про 

ухилення від сплати податків, зборів та митних платежів у своєму 

кримінальному законодавстві, що, безсумнівно, є правильним, так як в 

протилежному випадку постати питання про кримінальну протиправність 

діяння. До того ж дослідження досвіду зарубіжних країн дозволяє виділити 

ознаки, що підвищують небезпеку ухилення від сплати платежів, які повинні 

бути відображені і в кримінальному праві України. До них відносяться: 

ухилення з використанням організацій, які знаходяться в офшорних зонах, і 

несплата податків з використанням організацій, створених з метою ухилення 

від сплати платежів до бюджетів країни. На підставі проведеного аналізу 

зарубіжного досвіду, доводиться актуальність встановлення кримінальної 

відповідальності за ухилення від сплати податків юридичних осіб, а 

відповідно доцільність доповнення п. 1 ч. 1 ст. 96-3 КК України «Підстави 

застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру» 

ч. 3 ст. 212 КК України.  

Визначено об’єктивні та суб’єктивні ознаки ст. 212 КК України. 

Зокрема, доведено, що ст. 212 КК України є досить динамічним 

кримінальним правопорушенням. Навіть об’єкт злочинного посягання не є 

сталим і змінюється залежно від того, яким чином держава будує свою 

політику в податковій сфері. Способи ж вчинення цього кримінального 

правопорушення є різноманітними, і натепер, незважаючи на велику 

кількість запропонованих науковцями класифікацій, жодна із них не може 

повною мірою охопити всі ті способи, за допомогою яких злочинці 

здійснюють ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). У 

зв’язку із цим законодавець у формулюванні диспозиції ст. 212 КК вирішив 

уникнути перерахування способів ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів), надаючи, таким чином, органам досудового 

розслідування можливість відповідати тим викликам, які злочинці ставлять 



перед державою, виявляти нові способи ухилення та попереджати злочинні 

посягання. Однак, вивчення практики судів доводить, що найбільш 

розповсюдженими є приховування, завищення або зменшення податкових 

надходжень внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні 

документи. 

Досліджено суб’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ст. 

212 КК України: фізична осудна особа, яка досягла 16 років та має обов’язок 

зі сплати податків, зборів, обов’язкових платежів. Щодо інших властивостей 

особи такого суб’єкта: вона характеризується наявністю спеціальної освіти і 

високим рівнем інтелектуальних здібностей, вік таких осіб зазвичай 

перевищує 30 років, а стать переважно чоловіча; за родом занять особи, які 

вчинюють ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), 

займаються переважно підприємницькою діяльністю; в суспільстві такі особи 

займають досить високе соціальне положення.  

Доведена, недоцільність виокремлення різних категорій спеціальних 

суб’єктів у диспозиції ст. 212 КК України. Так за ст. 212 КК України до 

спеціальних суб’єктів, відносяться службова особа підприємства, установи, 

організації, незалежно від форми власності; особа, що займається 

підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи; будь-яка інша 

особа, яка зобов'язана їх сплачувати. 

Розвинуто теоретичні положення щодо позитивної тенденції, в 

реформуванні кримінального законодавства є відмова законодавця від 

визначення у санкціях ч. 1-3 ст. 212 КК України покарання у вигляді 

позбавлення волі. Акцент, як відомо, зроблено на основному покаранні у 

вигляді штрафу. Втім, покарання у виде позбавлення волі на певний строк, 

може мати місце у випадках застосування ч. 4 ст. 65 КК України, а саме при 

призначенні покарання більш суворого, ніж передбачено відповідною 

статтею (ст. 212 КК України) на підставі ст. 70 та 71 КК України (за 

сукупністю кримінальних правопорушень і за сукупністю вироків). А отже, 

існують дві підстави призначення більш суворого покарання, ніж те, що 



передбачено санкцією відповідної статті Особливої частини КК України. 

Тому навіть при відсутності цього покарання безпосередньо у ст. 212 КК 

України, не слід виключати взагалі випадки застосування позбавлення волі 

на певний строк, й його попереджувальна ціль все ж таки продовжує 

реалізовуватися через застосування більш суворого виду покарання.  

Дістали подальшого розвитку теоретичні положення щодо шляхів 

підвищення стимулюючого значення інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності та звільнення покарання через уточнення умов та підстав 

їхнього застосування, чіткого дотримання співвідношення даних видів 

звільнення із ступенем тяжкості вчиненого та властивостей винної особи.  

На основі проведеного дослідження запропоновано внести ряд змін до 

діючого законодавства щодо формулювання диспозицій статей, 

конструювання ознак складів кримінальних правопорушень.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути 

використані у: науково-дослідній діяльності – для подальших досліджень 

напрямку правової протидії кримінальним правопорушенням щодо ухилення 

від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів); правотворчості – для 

оновлення та вдосконалення кримінального законодавства України, яким 

здійснюється охорона сфери господарської діяльності; правозастосовній 

діяльності – для вироблення роз’яснень, з метою правильного та однакового 

застосування кримінально-правових норм в процесі кваліфікації суспільно 

небезпечних проявів ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів); навчальному процесі – для підготовки відповідних розділів 

підручників та навчальних посібників, викладання та вивчення навчальних 

дисциплін.  
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