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АНОТАЦІЯ 

 

Старинець Є.А.  Кримінальна відповідальність за ухилення 

від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право». – Одеський державний університет внутрішніх 

справ, Одеса, 2021.  

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 
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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 встановлено 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 



4 

 

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 
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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 
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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, 
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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 від 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 
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платежів); навчальному процесі – для підготовки відповідних розділів 

підручників та навчальних посібників, викладання та вивчення навчальних 

дисциплін.  

Ключові слова: збори, звільнення від кримінальної відповідальності, 

кримінальне правопорушення, кримінальна відповідальність, обов’язкові 

платежі, податки, проступок, удосконалення, уніфікація, ухилення від 

сплати.  
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SUMMARY 

Starynets Ie.A. Criminal liability for tax evasion, fees (mandatory 

payments). – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor Degree in Philosophy. Speciality 081 “Law”. –  Odesa 

State University of Internal Affairs, Odesa, 2021. 

The thesis is the first in Ukraine complex scientific research in which on the 

basis of the analysis of qualitative characteristic changes of the current criminal 

legislation in the field of the prevention of tax criminal offenses, in particular Art. 

212 of the Criminal Code of Ukraine, it is developed a system of theoretical and 

legislative provisions that reproduce the specificity of legislative changes and 

prove expediency of further improvement of the provisions of  considered norm. 

The relevance of the chosen research topic is due to the fact that no country 

in the world is able to collect taxes in full, as evasion of tax revenues in all 

countries is one of the most common violations. Even in Western European 

countries and the United States, despite advances in tax law and financial control, 

the extent of tax evasion remains significant. In Ukraine, the transition to a market 

economy, development of entrepreneurship, emergence of new organizational 

structures of enterprises and a variety of forms of ownership contributed to the 

active development of tax legislation and the formation of tax relations. At the 

same time, a new type of criminal offense has appeared – tax evasion, fees 

(mandatory payments). As a result of this action, the state suffers great losses, as 

the budget does not receive significant funds, which form the basis of the revenue 

side of the budget, and improperly formed state extra-budgetary funds from the 

collection of taxes, fees (mandatory payments). 

It is proved by the fact that the social and legal conditionality of the criminal 

law prohibition defined in Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine, is confirmed 

by the presence of the following criteria of criminalization: the act being 

criminalized is socially dangerous; has a sufficient degree of prevalence; the 

expected positive consequences of criminalization exceed its negative 
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consequences; criminalization does not contradict the Constitution of Ukraine, 

current law and international agreements of Ukraine; it does not contradict the 

norms of morality, etc. Moreover, this problem becomes especially relevant in 

relation to the degree of compliance with the social needs of investigated criminal 

offense, the signs of which are defined in the content of Part 1-3 of Art. 212 of the 

Criminal Code of Ukraine. 

The thesis proves that the categories of "social conditionality" and 

"criminalization of the act" are different (the second is part of the first), it is 

determined that compliance with the danger degree of the act, its prevalence, 

taking into account the positive and negative consequences of criminalization, 

compliance with moral standards and international -legal standards - are 

insufficient criteria that would prove the compliance of this norm with current 

living conditions of society, as well as the fact that the problem of "social 

conditionality" of Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine will not lose relevance 

for quite some time. 

Attention is drawn to the fact that the study of historical origins and 

formation of criminal liability for tax evasion, fees (mandatory payments) from 

ancient times to the present day proves the existence of certain typical patterns of a 

rather complex legal process of forming features of the act, and most importantly, 

determining effective sanction. If, on the one hand, the expediency of criminalizing 

this act was not usually in doubt, then, on the other hand, there were always 

problems: the relationship and harmonization of criminal law with other branches 

of law (including administrative law), and therefore concerned the importance of 

administrative prejudice; strengthening or reducing the banquet nature of the 

disposition of the norm, and hence the degree of dependence of law enforcement 

on interpretation of tax and customs legislation; choosing a system of punishment 

that would, on the one hand, correspond to the economic realities of the state, on 

the other one- did not narrow the boundaries of differentiation and 

individualization of criminal responsibility and punishment. 
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It is established that Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine since the 

adoption of the Criminal Code of Ukraine in 2001 until now, has undergone 

changes in the following areas. At first, regarding this article’s sanctions: the 

sanctions of Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine became more severe in 

relation to those punishments which remained invariable. However, the main thing 

is that the legislator found it appropriate in certain cases (Part 3 of Article 212 of 

the Criminal Code of Ukraine) to waive the penalty of imprisonment: 

imprisonment for a term of five to ten years  is replaced by a fine in the amount of 

15,000 to 25,000 of non-taxable minimum incomes. Secondly, it is extended the 

scope of special type of exemption from criminal liability: bases and conditions of 

application of Part 4 of Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine applied to acts 

whose features were contained in Part 1-3 of Art. 212 of the Criminal Code of 

Ukraine. The novel is part 5 of Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine, which 

deals with the basis for elimination of criminal liability - in the case of reaching a 

tax compromise. 

The international and foreign experience of legal regulation of the institute 

of criminal liability of evasion of taxes, fees (obligatory payments) is studied. It is 

established that some positive and negative sides of the rules on criminal liability 

for evasion of payments in certain countries. Thus, the negative aspect is the lack 

of differentiation of criminal liability in some countries, which is achieved 

primarily through qualifying and especially qualifying features of the composition. 

The positives ones include: delimitation of liability for criminal offenses’ subjects, 

existence of incentive rules for exemption from criminal liability in case of 

payment of the amounts specified in the law, as well as the allocation as a subject 

of these criminal offenses legal entities. The post-Soviet countries have mostly 

constructed intentional criminal offenses of tax evasion, levies and customs duties 

in their criminal law, which is certainly correct, as otherwise the issue of criminal 

wrongdoing will arise. In addition, a study of experience of foreign countries 

allows us to identify signs that increase the risk of evasion of payments, which 
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should be reflected in the criminal law of Ukraine. These include: evasion with the 

use of organizations located in offshore zones, and non-payment of taxes with the 

use of organizations created to evade payments to the country's budget. On the 

basis of the analysis of foreign experience, the urgency of establishing criminal 

liability for tax evasion of legal entities is proved, and accordingly the expediency 

of supplementing paragraph 1 part 1 of Art. 96-3 of the Criminal Code of Ukraine 

"Grounds for the application of measures of criminal law to legal entities" Part 3 of 

Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine. 

It is defined the objective and subjective features of Art. 212 of the Criminal 

Code of Ukraine. In particular, it is proved that Art. 212 of the Criminal Code of 

Ukraine is a rather dynamic criminal offense. Even the object of criminal 

encroachment is not permanent and changes depending on how the state builds its 

tax policy. The methods of committing this criminal offense are various, and now, 

despite the large number of classifications proposed by scientists, none of them can 

fully cover all the ways in which criminals evade taxes, fees (mandatory 

payments). In this regard the legislator, in formulating of the disposition of Art. 

212 of the Criminal Code, decided to avoid listing the methods of taxes’ evasion, 

fees (mandatory payments), thus giving the pre-trial investigation authorities the 

opportunity to meet the challenges posed by criminals to the state, to identify new 

ways to evade and prevent criminal encroachment. However, a study of court 

practice shows that the most common are concealment, overstatement or reduction 

of tax revenues by entering knowingly false information in official documents. 

The subject of the criminal offense, according to Art. 212 of the Criminal 

Code of Ukraine, is a natural sane person who has reached 16 years and has an 

obligation to pay taxes, fees, mandatory payments. Regarding other personality 

traits of such a subject: it is characterized by the presence of special education and 

a high level of intellectual abilities, the age of such persons is usually over 30 

years, and the gender is predominantly male; persons who commit evasion of 
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taxes, fees (mandatory payments), are engaged mainly in entrepreneurial activities; 

in society such persons occupy a fairly high social position. 

It is proved that it is inexpedient to single out different categories of special 

subjects in the disposition of Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine. So for Art. 

212 of the Criminal Code of Ukraine to special subjects, include an official of an 

enterprise, institution, organization, regardless of ownership; a person engaged in 

entrepreneurial activity without creating a legal entity; any other person who is 

obliged to pay them. 

Theoretical provisions concerning a positive tendency are developed, in 

reforming of the criminal legislation there is a refusal of legislator from definition 

in sanctions of p. 1-3 Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine punishment in the 

form of imprisonment. The emphasis is known to be on the main punishment in the 

form of a fine. However, imprisonment for a certain period may take place in cases 

of application of Part 4 of Art. 65 of the Criminal Code of Ukraine, to the point, 

imposing a punishment more severe than provided by the relevant article (Article 

212 of the Criminal Code of Ukraine) on the basis of Art. 70 and 71 of the 

Criminal Code of Ukraine (for a set of criminal offenses and sentences). 

Consequently, there are two grounds for imposing a more severe punishment than 

that provided by the sanction of the relevant article of the Special Part of the 

Criminal Code of Ukraine. Therefore, even in the absence of this punishment 

directly in Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine, it should not be ruled out at 

all cases of imprisonment for a certain period, and its preventive purpose still 

continues to be realized through the application of a more severe type of 

punishment. 

Theoretical provisions on ways to increase the incentive value of the 

institution of release from criminal liability and release of punishment by clarifying 

the conditions and grounds for their application, strict compliance with the 

relationship between these types of release with the severity of the offense and the 

characteristics of the perpetrator. 
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On the basis of the conducted research it is offered to make a number of 

changes to the current legislation concerning formulation of dispositions of 

articles, construction of signs of structures of criminal offenses. 

The practical significance of the obtained results is that the conclusions, 

proposals and recommendations presented in the dissertation can be used in: 

research activities - for further researches in the field of legal counteraction to 

criminal offenses of tax evasion, fees (mandatory payments); lawmaking - to 

update and improve the criminal legislation of Ukraine, which protects the sphere 

of economic activity; law enforcement activities - to develop explanations, in order 

to properly and uniformly apply criminal law in the process of qualification of 

socially dangerous manifestations of tax evasion, fees (mandatory payments); 

educational process - for the preparation of relevant sections of textbooks and 

manuals, teaching and learning disciplines. 

Keywords: fees, exemption from criminal liability, criminal offense, 

criminal liability, mandatory payments, taxes, misdemeanor, improvement, 

unification, evasion of payment 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Податки, збори 

(обов’язкові платежі) є найважливішим інструментом держави, що гарантує 

існування соціуму відповідно, ефективності законодавчих та нормативних 

актів, які забезпечують правову регламентацію використання цього 

інструменту, залежить подальший розвиток економіки України. 

Процес формування кримінально-правової бази (розділ VII КК 

України) відбувається на етапі, коли країна ще повністю не перейшла на 

ринкове господарювання, не мала значного досвіду захисту ринку, велике 

число норм було запозичено з кримінальних законів економічно розвинених 

країн, що в подальшому призвело до постійних їх змін. 

Виникнення і розвиток підприємницьких відносин, проголошення 

приватної власності, закріплення податкової системи спочатку в Конституції 

України 1996 року, далі в Податковому кодексі України 2010 року, 

посилюють актуальність постійного вдосконалення відповідних галузей 

права. Проте, вдосконалення кримінально-правової бази законодавства про 

податкові кримінальні правопорушення відбуваються частинами. 

Враховуючи бланкетний характер диспозиції статей про податкові 

кримінальні правопорушення, на порядку денному постоять складне питання 

адекватного відтворення усіх значущих змін в економічному житті країни в 

чинному кримінальному законодавстві. 

Конституція України в ст. 67 регламентує: « Кожен зобов'язаний 

сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом». 

Платежі до бюджетів країни являють собою обов'язкові збори, стягнуті 

державою з господарюючих суб'єктів і громадян за ставкою, встановленою у 

законному порядку. Вони є обов'язковим елементом економічних відносин в 

суспільстві з моменту виникнення держави і одним з джерел формування 

дохідної частини бюджету. Ненадходження значних грошових сум до 
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бюджету в результаті ухилення платників податків від сплати платежів, може 

призвести до скорочення соціальних програм, кризи з виплатою заробітної 

плати працівникам бюджетної сфери, військовослужбовцям, зменшення 

соціальної допомоги малозабезпеченим, і до інших негативних наслідків. Від 

ефективності оподаткування багато в чому залежить успіх державних 

реформ, їх соціальна спрямованість, рівень життя і добробут населення 

країни. 

Проте, ринкова економіка в нашій державі відносно молода і відчуває 

багато труднощів, на тлі яких формуються причини та умови для вчинення 

податкових кримінальних правопорушень та їхнього зростання. Виникають 

все нові витончені методи ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів), що вимагає більш чіткої законодавчої регламентації 

даної сфери суспільних відносин, а також удосконалення соціально-

правового механізму попередження даного виду кримінально протиправної 

поведінки. Актуальним є розробки нових, сучасних заходів боротьби, 

профілактики ухилення від сплати платежів до бюджету країни. І 

ефективність кримінально-правових норм про відповідальність за ухилення 

від сплати податків, зборів, (обов’язкових платежів) виступає відповідним 

гарантом. 

До того ж, слід враховувати те, що кошти, отримані від несплати 

платежів, виступають одним з джерел доходів організованої злочинності, за 

рахунок яких відбувається фінансування збройних формувань, злочинних 

організацій; здійснюється підготовка до вчинення нових кримінальних 

правопорушень. 

Серед показників відповідно ст. 212 КК (Кримінального кодексу 

України (далі – КК), слід вказати на те, що стосується кримінальних 

правопорушень, за якими провадження направлені до суду щодо 

встановлення обвинувального вироку зменшилися у відсотковому значенні 

наступним чином. Так у 2013 році на 41%, у 2014 році - 12%, у 2015 році - 
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13%, у 2016 році - 7%, у 2017 році - 8%,  у 2018 році – 10 %, у 2019 році - 6%, 

у 2020 році - 3%, щодо показників, які стосуються кримінальних 

правопорушень, за якими провадження направлені до суду з клопотанням 

про звільнення від кримінальної відповідальності також спостерігається 

зменшення, а саме. У 2013 році стосовно кримінального правопорушення 

передбаченого ст. 212 КК України було ухвалено рішень про звільнення від 

кримінальної відповідальності   – 34%, у 2014 році - 17%, у 2015 році - 9%, у 

2016 році - 11%, у 2017 році - 8%,  у 2018 році – 9 %, у 2019 році - 9%, у 2020 

році - 3%. Отже, хоча й відбувається зменшення щодо вчинення 

кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК, але показники 

2020 року, а саме обліковані 771 кримінальних правопорушень, 

передбачених ст. 212 КК України, вказують на те, що попередження з боку 

кримінального законодавства не втрачає актуальності.  

Не дивлячись на значну увагу, що приділяється в доктрині 

кримінального права питанням відповідальності за вчинення податкових 

кримінальних правопорушень, проблема кваліфікації конкретного діяння, 

пов’язаного з ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), 

ще достатньо досліджена. Крім того, потребує детального вивчення практика 

застосування інших кримінально-правових заходів, зокрема, заохочувальної 

норми передбаченої ч. 4 ст. 212 КК, в якій визначені підстави застосування 

спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності. Актуальним 

є питання подальшої диференціації умов та підстав застосування, уточнення 

змісту та сутності стимулюючих властивостей даного виду звільнення від 

кримінальної відповідальності.  

Проблеми кримінально-правових аспектів ухилення від оподаткування 

досліджені у працях П.П. Андрушка, Л.П. Брич, В.М. Вересова, 

П.А. Вороб’я, Н.О. Гуторової, О.О. Дудорова, Я.М Кураш,  В.Р. Мойсика, 

В.В. Лисенка, В.О. Навроцького, О.І. Перепелиці, Ю.М. Сухова, 

Є.Л. Стрельцова, та  інших вчених. 
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Кримінологічним аспектам боротьби з податковою злочинністю 

присвятили свої праці, зокрема, такі науковці, як В.О. Білецький, П.Т. Гега, 

В.М. Гринчак, Д.І. Голосниченко, А.Є. Гутник, В.В. Молодик, В.М. Попович. 

Проблеми правових основ кваліфікації окремих податкових кримінальних 

правопорушень, особливостей кримінальної відповідальності та покарання за 

їх вчинення стали предметом дисертаційних досліджень чималої кількості 

вітчизняних вчених. Зокрема, ці питання досліджували: Гега Петро 

Терентійович в роботі «Правові основи податкової системи, 

правопорушення, проблеми, рішення» (1996 р.); Брич Лариса Павлівна - 

«Кваліфікація ухилення від сплати обов’язкових внесків державі» (1998 р. ); 

Кураш Яна Михайлівна - «Кримінальна відповідальність за ухилення від 

сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (аналіз складу 

злочину)» (1998 р); Вересов Володимир Миколайович - «Кримінальна 

відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів (на матеріалах Автономної Республіки Крим)» (1999 р.); Молодик 

Володимир Вікторович - «Кримінологічні та кримінально-правові аспекти 

відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів» (1999 р.); Сухов Юрій Миколайович - «Ухилення від сплати 

податків, зборів, інших обов’язкових платежів: проблеми відмежування від 

суміжних злочинів та кваліфікації за сукупністю» (2000 р.); Гуторова Наталія 

Олександрівна - «Проблеми кримінально-правової охорони державних 

фінансів України» (2002 р.); Гревцова Радмила Юріївна - «Кримінальна 

відповідальність за податкові злочини в Україні» (2003 р.); Останін Валерій 

Олексійович - «Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів» (2004 р.); Ужва Лілія Олександрівна - «Кримінально-

правова охорона економічної системи України і деяких країн зарубіжжя 

(порівняльне дослідження)» (2004 р.); Дудоров Олександр Олексійович - 

«Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України» 

(2007 р); Тихонова Олена Вікторівна - «Кримінальна відповідальність за 
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порушення законодавства про бюджетну систему України» (2009 р.), 

Каменський Дмитро Васильович - «Кримінальна відповідальність за 

податкові злочини за федеральним законодавством США» (2010 р.), 

Кримінально-правова охорона економічних відносин у США та Україні: 

компаративістське дослідження» (2020 р.). 

Однак низка питань, важливих для кваліфікації та встановлення ознак 

складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК, в 

доктрині кримінального права залишається дискусійними або ж має 

неоднозначне вирішення. Позиції науковців, які досліджували ці проблеми, у 

ряді випадків є суперечливими та непослідовними. Відсутні також єдині 

підходи до кваліфікації даного кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 212 КК. Деякі положення потребують удосконалення 

кримінально-правового охоронного та попереджувального значення. До того 

ж необхідність удосконалення, зміни та оновлення законодавства, яке 

регулює питання кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів), визнається абсолютною більшістю 

практичних працівників–респондентів, які були проанкетовані автором.  

Викладене підтверджує, доцільність та актуальність поглибленого, 

системно-правового та теоретичного аналізу кримінального законодавства 

про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів) передбачену ст. 212 КК, та формування науково обґрунтованих 

пропозицій щодо вдосконалення даної правової норми, розроблення 

рекомендацій щодо протидії такому мобільному та інституційному виду 

злочинності. 

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

Дослідження виконано на кафедрі кримінального права та кримінології 

Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – ОДУВС) з 

урахуванням Податкового кодексу України, Стратегії реформування системи 

управління державними фінансами на 2017-2020 роки): затвердженої 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80
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розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142-р, 

Стратегії реформування державного управління України, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 24 червня 2016 року № 474, 

Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 25 жовтня 2017 року 

№ 779-р, основних напрямків наукових досліджень ОДУВС – «Пріоритетні 

напрямки розвитку реформування правоохоронних органів в умовах 

розгортання демократичних процесів у державі» (державний реєстраційний 

номер №0116U006773) та згідно з планом науково-дослідницької роботи 

кафедри кримінального права та кримінології ОДУВС – «Кримінально-

правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи запобігання 

злочинності» (державний реєстраційний номер № 012U002156). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Одеського державного 

університету внутрішніх справ 8 листопада 2017 року (протокол № 2) та 

уточнено 21 липня 2020 року (протокол № 16).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

здійснення всебічного аналізу кримінальної відповідальності за ухилення від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а також формулювання на 

цій основі пропозицій щодо вдосконалення теоретичних та законодавчих 

положень кримінального права та чинного кримінального законодавства. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких задач: 

- визначити соціально-правову обумовленість кримінальної 

відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів);  

- здійснити історичний нарис розвитку кримінальної відповідальності 

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

- узагальнити регламентацію кримінальної відповідальності за 

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

зарубіжних країн; 
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- розкрити зміст об’єктивних ознак за ухилення від сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів); 

- надати кримінально-правову характеристику суб’єктивних ознак за 

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

- охарактеризувати особливості системи кримінально-правових заходів 

щодо осіб, які вчиняють ухилення від сплати податків, зборів (інших 

обов’язкових платежів); 

- проаналізувати особливості звільнення від кримінальної 

відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів).  

Об'єктом дослідження є суспільні відносини у сфері системи 

оподаткування України, яка становить собою закріплену чинним 

законодавством сукупність таких взаємопов'язаних компонентів, як: податки,  

збори (обов’язкові платежі), що сплачуються на території держави; порядок 

їх встановлення, скасування, сплати та обліку; права та обов'язки учасників 

податкових правовідносин, порядок здійснення податкового контролю і 

притягнення та звільнення від кримінальної відповідальності. 

Предметом дослідження є кримінальна відповідальність за ухилення 

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

Методи дослідження. У процесі роботи над науковим дослідженням 

застосовувалися: діалектичний метод як загальнонауковий метод наукового 

пізнання реально існуючих явищ, що став підґрунтям комплексного 

використання інших методів (Розділ 1, 2 та 3); метод системного аналізу, 

який надав можливість проаналізувати фундаментальні положення сучасної 

теорії кримінального права, основоположні нормативно-правові акти 

України – Конституцію України, Кримінальний кодекс України та закони 

України, а також наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених щодо 

з’ясування понять, значення, ознак, кримінально-правових проблем щодо 

ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а також 
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передумов формування кримінальної відповідальності за вчинення цього 

кримінального правопорушення (підрозділи 1.3., Розділ 2 та 3); історико-

правовий метод– використаний при дослідженні розвитку ухилення від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у кримінальному праві 

України та витоків встановлення (підрозділ 1.2., 1.3.); порівняльно-

правовий метод– використаний для аналізу, порівняння національного та 

іноземного кримінального законодавства, а також під час визначення 

розмежувальних ознак діяння, передбаченим ст. 212 КК та іншими 

суміжними кримінальними правопорушеннями (підрозділи 1.2., 1.3., Розділ 2 

та 3).  

Емпіричну базу дослідження становлять: матеріали слідчої та судової 

практики опублікованої в Єдиному державному реєстрі судових рішень 

надається аналіз кримінальних проваджень та вироків за їх результатами за 

період з 2015 року по теперішній час); статистичні дані ДСА щодо кількості 

осіб, які були засуджені, виправдані, справи щодо яких були закриті, які були 

визначені неосудні, до яких застосовано примусові заходи медичного 

характеру та призначені різні види покарання за 2015-2020 р.р.; офіційна 

статистика Генеральної прокуратури України щодо кількості облікованих 

кримінальних правопорушень та вручених повідомлень про підозру за ст. 212 

КК за 2013-2020 р.р.; результати анкетування 516 осіб, зокрема слідчих 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства, працівники органів прокуратури, працівники судових органів 

та працівники адвокатури, яке проводилось у 2021 році. 

Наукова новизна отриманих результатів. 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, 

вироблено систему теоретичних та законодавчих положень, які відтворюють 
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специфічність законодавчих змін та доводять доцільність подальшого 

вдосконалення положень розглядуваної норми. 

уперше:  

- доводиться той факт, якщо дотримуватися тієї позиції, що категорії 

«соціальної обумовленості» та «криміналізації діяння» є різними (друга є 

складовою першої), - то маємо визнати, 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. 

Враховуючи той факт, що економіка держави, сфера господарської та 

фінансової діяльності перебувають в стані інтенсивного реформування, - 

маємо визнати те, що проблема «соціальної обумовленості» розглядуваної 

норми не втрачатиме актуальності ще доволі тривалий час. Причому 

актуальними залишатимуться різні аспекти цієї соціальної обумовленості. 

Зокрема, ті що стосуються: чіткості визначення ознак складу злочину 

(способу вчинення діяння, переліку  та характеристики ознак спеціального 

суб’єкта, мотиву та форм вини тощо); повноти та дотримання мінімально 

необхідної надмірності даної кримінально-правової заборони, що передбачає, 

в свою чергу, належне співвідношення тяжкості діяння та ступеню суворості 

санкції, широку сферу для реалізації по можливості альтернативних видів 

покарання, що безпосередньо стосується  співвідношення диспозиції та 

санкції, визначених у ч. 1-3 ст. 212 КК;  

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

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; 

- на підставі дослідження зарубіжного досвіду виокремленні 

перспективні напрямки подальшого удосконалення кримінального 

законодавства, які мають базуватися, з одного боку, на доцільності більш 

поглибленої конкретизації ознак складу кримінального правопорушення в 

частині способів та мотивів вчинення діяння, з іншого, - більш узагальненого 

підходу до визначення ознак спеціального суб’єкта розглядуваного діяння – 

концентрації уваги  на обов’язку сплачувати податки, збори (платежі) у 

встановленому законом порядку; доцільності визначення ст. 212 КК у 

переліку підстав для застосування кримінально-правових заходів до 

юридичних осіб; 

- доводиться актуальність встановлення кримінальної відповідальності 

за ухилення від сплати податків юридичних осіб, а відповідно доцільність 

доповнення п. 1 ч. 1 ст. 96-3 КК «Підстави застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру» ч. 3 ст. 212 КК. Доцільність 

такого кроку обумовлюється декількома чинниками кримінально-правового 

та міжнародно-правового характеру. Безумовно кримінально-протиправні дії 

вчиняє фізична особа, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи. 

Проте ступінь небезпечності здійснення злочинного наміру щодо ухилення, а 

відповідно і розмір спричиненої шкоди державі та суспільству значно 

посилюється у разі використання можливостей цілої організації 
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(підприємства) щодо удосконалення засобів укриття реальних доходів. 

Відповідно чинна цивільно-правова відповідальність не дозволяє належним 

чином реагувати на всі аспекти та сучасні особливості протизаконної 

діяльності господарюючих суб’єктів. Належний профілактичний вплив має 

справляти комплексний підхід кримінально-правової охорони податкової 

сфери – застосування покарання до фізичної особи (спеціального суб’єкта) та 

кримінально-правових заходів до юридичної особи у випадках спричинення 

шкоди в особливо великих розмірах, що відповідатиме законодавчим 

тенденціям окремих зарубіжних країн;   

- на підставі дослідження особливостей чинної практики застосування 

спеціального інституту звільнення від кримінальної відповідальності, 

передбаченого ч. 4 ст. 212 КК, дійшли висновку щодо необхідності 

подальшого його удосконалення з точки зору головного призначення – 

підвищення ефективності спеціального попередження нових кримінальних 

правопорушень, усунення  суспільної небезпеки особи, до якої цей інститут 

застосовується відповідно до основних вимог диференціації та 

індивідуалізації відповідальності. Посилення стимулюючих властивостей 

інституту не може відбуватися на тлі ігнорування різних ступенів тяжкості 

вчиненого діяння, а отже ставить під сумнів досягнення зазначеного стосовно 

осіб, які спричинили шкоду в особливо великому розмірі (особливо 

кваліфікуюча ознака). Що в свою чергу ставить під сумнів доцільність 

поширення дії ч. 4 ст. 212 КК на осіб, діяння яких містить ознаки складу 

злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК; 

удосконалено: 

- положення щодо змісту та сутності критеріїв, які обумовлюють 

доцільність криміналізації умисного ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) і стосуються ступеню небезпечності діяння, його 

поширеності, негативних наслідків криміналізації, відповідності нормам 

моралі та міжнародно-правовим стандартам; розкрито їх особливість у 
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співвідношенні із специфікою кримінально-правової характеристики 

розглядуваного виду діяння; 

- теоретичні положення щодо критеріїв відповідності між тяжкістю 

діяння, передбаченого ч. 1-3 ст. 212 КК, та змістом санкції; значення 

наявності альтернативних видів покарання як підстави для більш широкої 

сфери реалізації індивідуального підходу у визначенні мінімально необхідної 

міри кримінально-правового впливу; 

- кримінологічну соціально-демографічну характеристику особи, яка 

вчиняє діяння, передбачена ст. 212 КК, в частині уточнення сучасних 

властивостей суб’єкта розглядуваного злочину: чоловік – підприємець віком 

понад 30 років, з вищою або ж спеціальною освітою, високим рівнем 

інтелектуальних здібностей та соціального положення. 

- окремі теоретичні положення щодо уточнення інтелектуальної та 

вольової ознаки прямого та непрямого умислу, з якими вчиняється 

кримінально-протиправне посягання на податкову сферу; визначення у якості 

одного із критеріїв розмежування видів відповідальності за ухилення – форма 

вини (умисел чи необережність); 

дістали подальшого розвитку: 

- періодизація виникнення та розвитку кримінального законодавства 

України щодо встановлення відповідальності за ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів) з уточненням специфічних 

характерних особливостей кожного із зазначених етапів та співвідношення 

цих властивостей із соціально-економічним станом держави як на той час; 

- підходи щодо поширення змістовних та сутнісних ознак 

досліджуваного діяння, передбаченого ст. 212 КК, за рахунок порівняльно-

правового аналізу законодавства різних країн світу та визначення сутнісних 

відмінностей у формулювання об’єктивних та суб’єктивних ознак складу 

злочину; 
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- тлумачення проблеми співвідношення між родовим, видовим та 

безпосереднім об’єктами посягання, передбаченого ст. 212 КК, та визначення 

специфічних ознак кожного із цих видів та тлі визнання головної їхньої 

сутнісної ознаки – спричинення шкоди фінансової системи держави; 

- теоретичні положення щодо доцільності (недоцільності) визначення в 

дефініції норми конкретних способів ухилення від сплати податків, 

обґрунтування позитивної правозастосовної практики виокремлення 

найтиповіших способів приховування та зменшення податкових зобов’язань; 

- окремі 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.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації положення, висновки, пропозиції та рекомендації 

мають прикладний характер і можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для подальших досліджень напрямку 

кримінально-правової протидії кримінальним правопорушенням за ухилення 

від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (Акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у наукову діяльність Одеського 

державного університету внутрішніх справ від 21 квітня 2021 р.); 

– 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 діянь за ухилення від сплати 

податків, зборів ( обов’язкових платежів);  
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– навчальному процесі – для підготовки відповідних розділів 

підручників та навчальних посібників, викладання та вивчення навчальних 

дисциплін «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. 

Особлива частина», «Особливості кваліфікації злочинів у сфері 

господарської діяльності» тощо (Акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в освітній процес Одеського державного 

університету внутрішніх справ від 13 квітня 2021 р.); 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення, результати та 

пропозиції, сформульовані в дослідженні оприлюднено на науково-

практичних заходах: всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності» 

(м. Одеса, 24 листопада 2017 року); всеукраїнській науково-практичній 

інтернет-конференції «Кримінально-правові та кримінологічні аспекти 

протидії злочинності (м. Одеса, 29 листопада 2019 р.); XIІ міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Роль та місце правоохоронних 

органів у розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса, 26 березня 

2020 року); міжнародній науково-практичній конференції "Кримінально-

правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності» (м. Одеса, 27 

листопада 2020 року); ХІІІ міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові 

демократичної правової держави» (м. Одеса, 31 березня 2021 року).  

Публікації. Основні положення і висновки, сформульовані в 

дисертації, викладено автором у 4 статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях, з яких три входять до переліку наукових фахових видань 

України, одне − до наукового фахового видання Люксембургу та 5 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, які містять вісім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел (218 найменувань на 24 
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сторінках) і 11 додатків на 70 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 

317 сторінок, із них обсяг основної частини – 204 сторінки.  
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РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ 

КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ 

ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) 

 

1.1. Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності 

за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів) 

 

Загальновизначеним є те, що соціальна обумовленість будь-якого 

соціально-правового явища перш за все пов’язана з досконалістю закону, 

який відображає потреби практики, отже повноцінно та ефективно регулює 

певні групи суспільних правовідносин [109, С. 10]. Немає сумнівів в тому, що 

законодавець при прийнятті закону повинен максимально врахувати інтереси 

всіх учасників правовідносин, інакше правовий механізм не працюватиме. 

Звичайно, інтереси учасників правовідносин можуть збігатися і не збігатися 

або бути близькими за своїм змістом, але в будь-якому випадку мають 

економічну, політичну чи іншу зумовленість, тобто те, що в правовій науці 

називають соціальною обумовленістю в широкому сенсі слова. Саме цей 

факт ускладнює прийняття закону, який би мав задовольняти потреби всіх 

учасників правовідносин, особливо, якщо однією із сторін цих відносин є 

держава. Відповідно і характерні ознаки таких законів оцінюються різними 

соціальними групами неоднозначно, навіть негативно, що у підсумку знижує 

його ефективність (дієвість), вимагає подальшого вдосконалення.  

Проблема соціальної обумовленості кримінального закону є 

багатоплановою. Центральне місце в ній займає проблема обумовленості 

вимог, які містяться в ньому, об'єктивними закономірностями суспільного 

розвитку [189, С. 3]. Отже, на окрему увагу заслуговує питання соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм, які передбачають 

відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (інших обов’язкових 
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платежів). При цьому, враховуючи банкетний вид диспозицій кримінально-

правових норм, що передбачають відповідальність за ухилення від сплати 

податків, зборів (інших обов’язкових платежів), слід розглядати це питання в 

двох напрямках. Перший пов'язаний з інститутом оподаткування, другий - з 

криміналізацією ухилення від сплати податків, зборів (інших обов’язкових 

платежів).  

Ухилення від сплати  податків як окремий вид  правопорушення 

вимагає особливого підходу в аналізі соціально-правової обумовленості 

заборони. Для того, щоб це обґрунтувати вважаємо структуровано   перейти 

до розгляду обумовленості соціально-правової проблематики доцільності є 

зупинитися на аналізі проблем, причин та умов, які зумовлюють даний вид 

правопорушення, стратегічні напрями запобігання цим правопорушенням, 

зокрема в частині особливостей застосування правових заходів державного 

впливу. Насамкінець розглянути безпосередньо конкретні підстави для 

криміналізації розглядуємого кримінального правопорушення. 

На сьогодні розгляд даної теми є дуже актуальним, оскільки рівень 

тінізації в Україні став не епізодичним, а масовим явищем ухилення від 

оподаткування, масштаби якого суттєво впливають на макроекономічні 

показники. Тому боротьба з ухиленням від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) є пріоритетною для органів державної влади.  

Ухилення від сплати податків, зборів  та інших обов’язкових платежів 

історично виникло і розвивалося паралельно з появою самих податків та із 

становленням податкових систем різних країн. Ухилення від сплати податків 

притаманне будь-якому суспільству. Причиною цього є очевидний вплив 

податків на доходи і витрати платників при недостатньому розумінні ними 

вигід від отримання суспільних благ, які фінансуються за рахунок 

податкових платежів. Еволюція податкових відносин постійно свідчить про 

ухилення від оподаткування, що зумовлено як суб’єктивними, так і 

об’єктивними причинами. Оскільки саме через податки зменшується частина 
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доходу, що залишається у розпорядженні суб’єкта господарювання, з цього й 

випливає його прагнення зменшити частину вилученого доходу, що можна 

зробити шляхом мінімізації або несплати податкових платежів. Саме 

законодавство, через велике податкове навантаження (близько 60 %), може 

об’єктивно змушувати підприємців шукати недоліки у податкових законах 

або використовувати різні схеми фіктивних підприємств для ухилення від 

сплати податків. Усе це негативно відображається на продуктивному 

підприємництві.  

Суспільна небезпека ухилення від сплати податків, зборів(обов’язкових 

платежів) пояснюється, в першу чергу, найважливішим соціальним і 

економічним їх значенням. Тому необхідно виявити ті функції, які 

виконують податки, збори (обов’язкові платежі) в нашому суспільстві, 

з'ясувавши тим самим їх соціально-економічне значення. В першу чергу 

необхідно відзначити, що в податках безпосередньо реалізується їхнє 

соціальне призначення як інструменту вартісного розподілу і перерозподілу 

доходів держави [192, С. 309]. Водночас необхідно зазначити, що на 

практичному рівні оподатковування виконує кілька функцій, в кожній з яких 

реалізується те чи інше призначення податків. Взаємодіючі, дані функції 

утворюють систему. Розглядаючи сучасну систему оподаткування, можна 

зробити висновок про те, що на даному етапі податки виконують такі основні 

функції: фіскальну, розподільну (соціальну), контрольну, заохочувальну, 

регулюючу [192, С. 309]. Найважливіша соціально-економічна значимість 

податків визнається Конституцією України, згідно якої «кожен зобов'язаний 

платити законно встановлені податки і збори» [75]. При цьому закріплення 

обов'язку сплачувати, зокрема податки і збори в Конституції України 

пояснюється прагненням законодавця підкреслити особливу важливість 

податків і зборів в нашій державі і високу небезпеку невиконання цього 

обов'язку. 
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Виходячи з функцій податків стає очевидним, що суспільна небезпека 

ухилення від сплати податків і зборів як кримінального правопорушення, 

визначеного в ст. 212 КК України, полягає в тому, що такі діяння ставлять 

під загрозу саме існування системи оподаткування, перешкоджають 

плановому надходженню податків до бюджету, необхідних для здійснення 

повноважень держави, встановлюють нерівність між сумлінними платниками 

податків і порушниками податкового законодавства; порушують принцип 

соціальної справедливості, оскільки неплатники податків переносять 

додаткове податкове навантаження на тих, хто справно виконує свої 

податкові зобов'язання, і в кінцевому рахунку підривається нормальне 

функціонування економіки. Недоотримання податкових платежів бюджетами 

різних рівнів призводить до затримок у виплаті заробітної плати, пенсій, 

дотацій, згортання соціальних програм, наукових досліджень. Зазначені в ст. 

212 КК України діяння по суті представляють собою антидержавну 

діяльність. 

З іншого боку, суспільна небезпека є необхідною властивістю не тільки 

кримінальних правопорушень, але і адміністративних правопорушень. 

Відмінність кримінального правопорушення  від інших видів правопорушень 

полягає в підвищеному ступені його суспільної небезпечності [92. С. 69], 

заподіянні кримінальним правопорушенням особливо тяжкої шкоди 

охоронюваним законом інтересам. Ступінь суспільної небезпеки діяння 

визначається обставинами скоєного (наприклад, способом вчинення 

кримінального правопорушення, розміром шкоди, роллю підсудного при 

вчиненні кримінального правопорушення в співучасті [92, С. 18]. Наявність 

ухилення від сплати податків і зборів в великому розмірі є кримінально-

утворюючою ознакою, адже при її відсутності кваліфікація відповідного 

діяння як кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК 

України, неможлива. 
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Криміналізація ухилення від сплати податків і зборів має великий 

позитивний соціально-економічний ефект. «Якщо уряд не в змозі збирати 

свої податки, нерозумно платити їх» [211, С. 11] – цей вислів вказує, 

наскільки важлива наявність загальної превенції. 

У сучасній юридичній літературі визнається, що платежі своєї держави 

рідко мали добровільний характер. Оподаткування в усі часи передбачало 

обов'язкове і примусове вилучення частини матеріальних або фінансових 

коштів платника [7, С. 41]. І кримінальний закон, що встановлює 

кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків і зборів, є 

найсерйознішим обмежувачем такої діяльності, найважливішим фактором її 

попередження. 

Ухилення від сплати податків становить значну частину тіньової 

економіки країни. Міжнародна організація боротьби з відмиванням коштів 

оцінює реальні обсяги тіньової економіки у високорозвинутих країнах на 

рівні 17 % ВВП, у країнах, що розвиваються – 40 % ВВП, у країнах із 

перехідною економікою – понад 20% ВВП [161, С. 20–23.]. В Україні цей 

показник складає 44,1 %. Це свідчить про те, що до державного бюджету 

надходить менше коштів, ніж потрібно для виконання державою своїх 

функцій. Рівень тіньового сектору сьогодні все ще залишається високим, у 

ньому застосовуються більш витончені форми та схеми проведення тіньових 

операцій. Процес зниження рівня тінізації гальмується політичною 

нестабільністю й відсутністю судової, податкової та пенсійної реформ. 

Тіньова економіка є дуже складним суспільним явищем, яке поділяється на 

велику кількість сегментів і механізмів отримання тіньових доходів. Це 

обов’язково треба брати до уваги, розробляючи державну програму протидії 

цьому явищу [156, С. 48–52]. Ухилення від сплати податків може 

реалізовуватися двома шляхами: шляхом використання незаконних методів і 

шляхом легалізованих дій. Ухилення від сплати податків в українській 

економічній енциклопедії визначається як сукупність легальних і незаконних 
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способів приховування доходів від оподаткування. Ухилення від сплати 

податків багато українських вчених розмежовують на два методи: 

легалізоване зменшення оподаткування називають уникненням від сплати 

податків, а нелегальне – ухиленням від сплати податків. Ухилення від сплати 

податків – це протиправні дії суб’єктів господарювання, спрямовані на 

мінімізацію податкових зобов’язань усіма допустимими законодавством 

способами, наслідками яких, у випадку їх виявлення, може бути 

відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Не менш важливим питанням є встановлення причин виникнення 

правопорушення в сфері оподаткування. Значне поширення податкових 

правопорушень виникає під впливом різних обставин. Деякі з них діють на 

загальнодержавному рівні та відображають недоліки, пов’язані з кризовим 

станом економіки, інші обумовлені специфічними особливостями 

функціонування податкової служби в умовах протидії з боку 

правопорушників [156, С. 48–52]. Слід звернути увагу, що фізичні і юридичні 

особи намагаються будь-якими способами зменшити суми податку, які 

потрібно сплатити. Адже приховані від оподаткування кошти можна 

обміняти на певні індивідуальні блага або спрямувати на розвиток бізнесу та 

виробництва, на виплату заробітної плати або інвестиції. Саме така позиція 

платників податків обумовлює їх бажання не сплачувати податки. Перш за 

все, на існування в Україні проблеми ухилення від оподаткування впливає 

свідомість наших громадян, більшість з яких не вважає це серйозним 

кримінальним правопорушенням. На жаль, серед населення поширена думка, 

що людина, яка ухиляється від сплати податків, не є злочинцем, а навпаки, є 

талановитим підприємцем та проявляє позитивні бізнесові здібності. Також 

слід зазначити, що бажання збагатитися не є єдиною причиною ухилення від 

сплати податків.  

Отже, законодавець врахував ступень небезпеки заподіяної шкоди 

суспільним відносинам, що є безпосередньою підставою для виникнення 
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норм кримінального права [189, С. 16], і криміналізував ці діяння, але не 

змінив податкову політику, яка носила суто фіскальний характер, була 

спрямована на максимізацію вилучень коштів в бюджет [111, С. 15]. 

В кінці 80-х років в Україні почалася ломка політичних і економічних 

підвалин адміністративно-командної системи держави. Було взято курс на 

реформування економіки, на поступове становлення ринкових відносин. 

Посилювалося значення правового механізму забезпечення функціонування 

державних інститутів в перехідних умовах. Одна з головних ролей в 

правовому механізмі була відведена формуванню податкової системи. Так, 

на початку 90-х років прийнято багато законів в сфері оподаткування. У 

Законі Україні «Про систему оподаткування» 1991 р. були встановлені 

загальні принципи побудови системи оподаткування в країні, податки, збори, 

та інші обов’язкові платежі, а також права, обов'язки і відповідальність 

платників податків і податкових органів, законодавчо закріплено поняття 

основних елементів системи оподаткування. 

Сформована система оподаткування України пронизувала усі сфери 

життєдіяльності держави, суспільства і кожного громадянина. Наявність 

безлічі податків залучали, безпосередньо або опосередковано значну частину 

соціально активного населення в податкові правовідносини. Правила «гри», 

встановлені державою, не могли задовольнити інтереси всіх учасників 

податкових правовідносин, так як сплата податків завжди пов'язана з 

безповоротним відчуженням частини власності. Чим більше держава 

збільшувала кількість податків, підвищувала ставки, тим менш платник 

податків прагнув до сплати податків, а це означало, що платник податків 

вступав в конфлікт з державою. 

Проблема масового ухилення від сплати податків в Україні пов’язана, 

перш за все, з тим, що податкова система країни тільки формується у 

складний період переходу до ринкової економіки, окрім цього, 

супроводжується кризовими явищами. Саме з цієї причини сьогодні вона 
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відповідають, до того ж дуже динамічно змінюється, що обумовлює появу 

великої кількості "лазівок" у законодавчих актах [175, С. 52–56]. 

До економічних причин податкової злочинності відносять: погіршення 

фінансового становища бізнесу та населення [137]. Це пов’язано з кризовими 

явищами економіки, бо фінансовий стан платників податків доволі часто 

виступає визначальним фактором вчинення податкових правопорушень. 

Адже поки люди не розв’яжуть свої основні проблеми задоволення 

первинних побутових потреб, вони не стануть виконувати соціальні 

обов’язки у вигляді сплати податків причини економічного характеру, 

пов’язані з чинною податковою політикою та особливостями податкової 

системи. Важливим фактором виступає надмірний податковий тягар на 

платника податків [175, С. 52–56]. Зменшення кількості неефективних 

податків дозволить знизити податкове навантаження на суб’єктів 

господарювання та поліпшити умови розвитку підприємницької діяльності на 

регіональному рівні. 

Інші причини несплати податків умовно поділяють на шість груп: 

економічні, політичні, технічні, кадрові, правові, морально-психологічні.  

Причини, які залежать від загальної економічної кон’юнктури, 

з’являються в період економічних криз або у періоди розквіту економіки; 

розбалансованість банківської системи, криза платежів, інфляційні процеси, 

дефіцит бюджету [137]; високий рівень корупції у державі. Податки 

надходять до бюджетів, які розкрадаються. За рахунок податків утримується 

армія бюрократів, що сприймаються суспільством як ворожий клас 

хабарників.  

Політичні причини ухилення від оподаткування пов’язані з 

регулюючою функцією податків, коли з їх допомогою держава проводить 

соціальну чи економічну політику. Особи, які незадоволені політичною 

ситуацією в країні, шляхом невиконання положень податкового 

законодавства виявляють певне протистояння панівній групі [175, С. 52–56]. 
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До технічних причин ухилення від сплати податків відносять: 

недосконалість форм та методів податкового контролю. Недосконала система 

обліку платників податку та недостатньо належний рівень контролю за їх 

діяльністю; недостатній рівень економічної та професійної підготовки 

працівників контролюючих органів та бухгалтерів і керівників підприємств. 

Морально-психологічні (суб’єктивні аспекти). До морально-

психологічних причин відносять: негативне ставлення до існуючої 

податкової системи (жорстка податкова система багато в чому не стимулює 

працю виробника, а навпаки, підштовхує його до утаювання прибутків та 

несплати податків). Платник податків не поважає систему, яка не поважає 

його як платника, не враховує його можливості у сплаті податків. Також 

низька віддача з боку держави у формі суспільних благ [137]; низький рівень 

правової культури населення. Сприйняття сплати податків як вимагання, а не 

як обов’язку. Громадяни вважають податки несправедливими, адже вони 

забирають занадто велику частку заробленого доходу як у підприємств, так і 

у населення; корислива мотивація та могутній власницький інстинкт, який 

особливо інтенсивно виявляється на рівні особистості [175, С. 52–56]; не 

сприймання платниками податків законодавства у сфері оподаткування та, як 

наслідок, відсутність моральної відповідальності за ухилення від 

оподаткування; низький рівень довіри платників до владних структур, котрі 

виконують функцію розподілу коштів, отриманих від податків. У нашому 

суспільстві поширена думка, що, в більшості випадків, гроші від сплати 

податків підуть не на державні та громадські потреби, а в кишені тих, хто 

розпоряджається бюджетами.  

Корисливі спонукання, як причини виникнення правопорушення в сфері 

оподаткування. Слід відмітити, що платник податків приймає рішення про 

ухилення від сплати податків під впливом не лише однієї з перелічених 

причин. У більшості випадків на такі дії впливає одразу декілька факторів, 

бажання наживи серед яких займає провідну роль. 
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Міжнародно-правові аспекти. Недостатній розвиток міжнародної 

співпраці у справах боротьби з податковою злочинністю. Саме тому доречно 

було би скористатися досвідом розвинутих країн щодо методів і схем, що 

дозволять зменшити збитки держави від несплати податків.  

Окремої уваги привертають недоліки законодавства. Недосконалість 

юридичної техніки податкового законодавства – складність податкової 

системи. Вона обумовлює зниження ефективності податкового контролю та 

створює можливість уникнути сплати податків (наявність податкових пільг 

та прогалин у податковому законодавстві); складність і суперечливість 

податкового законодавства; відсутність досвіду боротьби з платниками 

податків та податковими правопорушеннями; недостатня захищеність 

працівників органів контролю при виконанні ними службових обов’язків 

[137, С. 3]. До правових причин слід віднести недосконалість норм 

податкового законодавства, у тому числі окремих правових податкових 

механізмів. 

Таким чином, сукупність зазначених чинників, а саме недосконалість 

чинного податкового законодавства та бажання отримати максимальні 

прибутки, а також відсутність довіри між органами влади і платниками 

податків створюють для платників податків велику спокусу недоплатити або 

взагалі ухилитися від сплати податків. 

Підтвердженням існування зазначених вище як головних, так і 

безпосередніх причин вчинення податкових кримінальних правопорушень є 

дані отримані нами на підставі проведеного анонімного опитування. Так, на 

думку респондентів головні причини податкових кримінальних 

правопорушень полягають в економічній сфері – 52,5% учасників 

опитування обрали цю відповідь з урахуванням індикатора шкали 

«безумовно так». 53,9% також звертають увагу на правовий або техніко-

юридичний аспект (за даними індикатора шкали «скоріше так»). Серед 

максимально великих груп респондентів, хто вказав на індикатори шкал 
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«скоріше ні» – 46,5% та «безумовно ні» – 26,7% увага зосередили на 

політичних причинах. Щодо деталізації найбільш актуальних причин 

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

рейтинг (за ступенем убування пріоритетності) можна надати у такому 

вигляді: 94,0% насамперед звертають увагу на високий рівень корупції; 

80,4% говорять про складний процес реформування податкової сфери та 

впровадження у господарську діяльність новітніх технологій, що виявився 

причиною ухилення від сплати податків; на третьому місці серед причин – 

непрозорі державні фінанси – так вважають 76,0% опитаних; 68,9% 

зазначають, що не останню роль у такій негативній ситуації, має неефективне 

державне управління; п’яте місце із показником у 62,0% отримала 

альтернатива щодо значного податкового тягаря, який не дозволяє нормально 

здійснювати підприємницьку або іншу діяльність; 57,8% висловили думку, 

що тінізація української економіки також є однією з головних причин 

ухилення від сплати податків; ще 51,7% учасників опитування вказали на 

недоліки в організації роботи податкової служби; 39,9% акцент зробили на 

конфіскаційному і надмірному оподаткуванні, що сприяє пошуку прогалин у 

податковому законодавстві або використанню різних схем для ухилення від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів); 33,7% взагалі зазначили, що 

має місце історичне стале бажання громадян всіляко ухилитися від сплати 

будь-яких зборів; на десятому місці альтернатива щодо недовіри громадян і 

бізнесу до влади – 26,7%; 26,2% думають, що проблема у недостатній 

інформаційній роботі податкових органів; складність, незрозумілість 

податкового законодавства, велика кількість у ньому доповнень, змін, 

поправок, що дозволяють по-різному трактувати положення і норми 

інструкцій і правил – на цю позицію звертають увагу 24,4% респондентів; 

23,1% згадують про низьку кваліфікацію працівників податкових органів; з 

точки зору 20,7%, умисна, свідома схильність суб'єктів до несплати 

податкових сум з метою використання їх для збагачення або інвестування у 
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тіньовому бізнесі, суттєво вплинула на проблему; 18,2% свідчать, що слід 

звернути увагу на низький рівень правосвідомості населення щодо розуміння 

важливості своєчасного виконання обов’язку по сплаті податків, зборів 

(обов’язкових платежів); досить низька частка опитаних – 15,1% вказує на 

недобросовісні дії працівників податкової служби при проведенні перевірок; 

12,8% обирають некомпетентність податкових органів серед інших причин 

ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів); 2,9% не мають 

відповіді на запитання. 

Однак має сенс охорона кримінально-правовими засобами лише 

усталених суспільних відносин, коли ясні права і обов'язки учасників 

правовідносин. Стабільності в області податкових відносин не сприяє 

«нескінченне» внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють 

сферу оподаткування. Можливе зростання податкових кримінальних 

правопорушень є застережливим фактором, що свідчить про те, що в 

правовому механізмі, що забезпечує роботу податкової системи, не все 

гаразд, так як є прорахунки при прийнятті нормативних правових актів у 

сфері оподаткування, що не відповідають своєму призначенню. Звичайно, 

недостатньо для вирішення проблем з ухиленням від сплати податків ввести 

«комфортні» нормативні правові акти в сфері оподаткування для всіх 

суб'єктів податкових правовідносин. 

Багатоаспектні причини вимагають і різноплановість комплексність 

заходів державного впливу, а саме заходів запобігання правопорушень в 

сфері оподаткування, діяння передбачене ст. 212 КК України зокрема.  

Проблема ухилення від податків є актуальною і потребує вжиття 

заходів, спрямованих на її вирішення. Узагальнений аналіз доктринальних 

джерел В. Вересов, А. Веткін, В. Вишневський, О. Дудоров, О. Задорожний, 

А. Крисоватий, І. Мельник, В.Молодик,  Л. Омелянович, В. Останін,С. 

Онисько, Ю. Сухов та ін. [34; 47, С. 87–90; 86; 112, С. 24– 28; 126; 127]; В. В. 

Голіни, Д. І. Голосніченка, А. Є. Гутника, А. П. Зрєлова, І. М. Даньшина, О. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%9C.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD%20%D0%92.%D0%9E.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2$
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Г. Кальмана, І. І. Кучерова, В. В. Пивоварова, В. М. Поповича щодо 

запобігання випадків приховування об’єктів оподаткування та фактів 

ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів доводить те, 

що має бути сформована комплексна система заходів соціально-

економічного та правового характеру. Зокрема доводиться, що вплинути  на 

поведінку платника, на його наміри приховувати об’єкт оподаткування 

можна за допомогою наступних заходів:  

1. Забезпечення стабільного та зрозумілого податкового законодавства. 

Потрібно врегулювати та вдосконалити податкове законодавство, провести 

кодифікацію податкових законів, значно спростити їх викладення, зробити їх 

доступними та зрозумілими.  

2. Зниження податкових ставок з одночасним розширенням бази 

оподаткування.  

3. Спрощення процедури адміністрування податків. Скасувати 

фіскальні платежі, адміністрування яких є невиправдано витратним, що 

дозволить поступово знизити податкове навантаження на суб’єктів 

господарювання і поліпшить умови для розвитку їх діяльності.  

4. Підвищення рівня податкової культури та податкової дисципліни 

шляхом активізації боротьби з корупцією, вдосконалення демократичних 

інститутів та ефективного використання податкових надходжень.  

5. Перевищення величини граничної ставки податку граничною 

ставкою штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.  

6. Підвищення ефективності роботи податкової служби з виявлення 

фактів ухилення від оподаткування, створення умов, за яких практично 

неможливо ухилитися від сплати податкових зобов’язань.  

7. Забезпечення невідворотності покарання в разі виявлення таких 

фактів. Навіть незначне зростання ймовірності покарання приведе до 

позитивного ефекту у справі звуження масштабів ухилення.  
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8. Формування національної податкової свідомості шляхом проведення 

інформаційної та роз’яснювальної роботи, щоб максимізувати добровільність 

сплати податків. 

Отже, розв’язавши ці та інші проблемні питання у сфері 

оподаткування, країна буде мати можливість створити сприятливі умови для 

зменшення втрат бюджету, а також зменшення кількості неплатників 

податків, які свідомо ухиляються від свого конституційного обов’язку. Тобто 

Україна матиме шанс стати серйозним суб’єктом податкової конкуренції у 

світовому просторі. 

Серед зазначених заходів особливого значення мають  

адміністративно-правові та цивільно-правові заходи. Порушення 

податкового законодавства, особливо несплата податків, набували 

катастрофічних масштабів. Цьому сприяло і відсутність належного, якісного 

державного контролю, так як податкові органи перебували у стані 

становлення та удосконалення. Держава, керуючись необхідністю виконання 

своїх функцій, стала активно застосовувати адміністративні та фінансові 

санкції. Проте їх застосування не було дієвим, - кількість порушень 

податкового законодавства неухильно збільшувалася.  

Важливим питанням є визначення місця у протидії правопорушенням в 

сфері податків адміністративно-правових та цивільно-правових засобів. 

Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних 

(фінансових санкцій) та/або пені. Податковий кодекс містить наступний 

перелік фінансових санкцій за ухилення від податків: штрафні санкції у разі 

визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання (ст. 

123 ПКУ). Цей вид санкцій застосовується за підсумками податкових 

перевірок, в результаті яких виявлено несплату податків до бюджету. Розмір 

штрафу – 25 відсотків від проведених податкових донарахувань. Штраф за 

повторне порушення (за одним і тим самим податком протягом 1095 днів від 

раніше застосованого штрафу) – 50 відсотків від донарахувань; штрафна 
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санкція за порушення правил застосування спрощеної системи 

оподаткування фізичною особою-підприємцем (ст. 122 ПКУ). Застосовується 

до “єдинників” першої та другої групи за несплату обов’язкових авансових 

платежів з єдиного податку у розмірі 50 відсотків відповідної ставки єдиного 

податку; штрафні санкції за порушення правил нарахування, утримання та 

сплати (перерахування) податків у джерела виплати. Йдеться про фінансову 

відповідальність податкових агентів з податку на доходи фізичних осіб та 

платників податку на прибуток за несплату «податку на репатріацію» з 

доходів нерезидентів. Розмір штрафу становить 25 відсотків від суми 

податку, що підлягає сплаті в бюджет; при повторному порушенні штраф 

збільшується до 50 відсотків. Якщо ж порушення скоєно три і більше разів 

протягом 1095 днів, то штраф становить 75 відсотків від суми несплаченого 

податку; штрафні санкції за порушення правил сплати (перерахування) 

податків (ст. 126 ПКУ). Фактично йдеться про фінансову відповідальність за 

несвоєчасну сплату податкового боргу. Розмір штрафу залежить від таких 

обставин: розміру несплаченого боргу та дати його погашення платником. 

Максимальний розмір становить 20 відсотків від суми погашеного 

податкового боргу. 

Окремим рядком хотілося б відзначити пеню. Це покарання визначено 

як один із видів фінансової відповідальності, що вже викликає питання, 

оскільки передбачає подвійну відповідальність за одне і те саме 

правопорушення – несвоєчасну сплату податкового боргу. Ця обставина – 

пряме порушення загальновизнаного принципу права «non bis in idem», 

закріпленого в Конституції України, ніхто не може бути притягнутий двічі до 

юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. 

Проте законодавець мав, радше, інше бачення цього питання, і на сьогодні 

пеня нараховується за кожний календарний день прострочення сплати 

грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 

відсотків річних облікової ставки Національного банку НБУ, що діє на кожен 
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такий день. В окремих випадках ставка пені становить 100 відсотків річних 

(ст. 129 ПКУ). 

По суті, є індивідуальною відповідальністю фізичних осіб – посадових 

осіб платників податків та фізичних осіб зі статусом підприємця і без.  

Норми Кодексу України Про адміністративні правопорушення (далі –

 КУАП) містять кілька статей, присвячених порушенням, пов’язаним з 

ухиленням від сплати податків: порушення порядку утримання та 

перерахування податку на доходи фізичних осіб та подання даних про 

виплачені доходи (ст. 163-4 КУАП); порушення порядку ведення 

податкового обліку (ст. 163-1 КУАП); неподання або несвоєчасне подання 

платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів) [73].  

При цьому звертає на себе увагу наступне: порядок притягнення до 

відповідальності – особливий, передбачений КУАП; існують терміни 

притягнення до адміністративної відповідальності (ст. 38 КПАП), після 

закінчення яких особа не притягується до відповідальності або справа про 

притягнення до адміністративної відповідальності закривається; строки 

притягнення до адміністративної відповідальності не враховують процедуру 

узгодження податкових зобов’язань, результати якої в цілому і визначають, 

чи винні особи в порушенні порядку ведення податкового обліку, чи ні;  

посадових осіб організації, винних в ухиленні від сплати податків і зборів,  

формально можна залучити лише до фінансової та адміністративної 

відповідальності, при цьому міра їх відповідальності не завжди узгоджується 

є розміром заподіяної шкоди, яка завдається охоронюваним законом 

суспільним інтересам. 

Доцільність криміналізації. Сталими є проблеми перенасичення 

кримінального закону заборонами, доцільність та практична необхідність у 

яких відсутня, з паралельним існуванням реально дієвих процедур протидії 

таким діянням в інших галузях права. А отже, такі важливі методи 
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кримінально-правової політики, як криміналізація та декриміналізація, щодо 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України, мають 

реалізовуватись дотриманням критеріїв криміналізації, які розроблено в 

теорії кримінального права, з урахуванням практики застосування норм 

кримінального закону, а також, відповідно до потреб держави та стану 

суспільних відносин. 

Проте, враховуючи предмет нашого дослідження сконцентруємо увагу 

на соціально-правовій обумовленості саме кримінально-правових заходів. 

Серед зазначених правових заходів попередження важливе значення мають 

заходи кримінально-правової охорони сфери оподаткування, доцільність та 

ефективність яких передбачає розгляд доктрини про доцільність 

криміналізації, теорії криміналізації (критерії, принципи), а також окремі 

критерії підстави криміналізації діяння, передбаченого ст. 212 КК України 

Більшість дослідників відзначають, що ухилення від сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів) є одним із найактуальніших питань у 

контексті запобігання появи податкових правопорушень та використання 

резервів зростання фінансових ресурсів держави. До таких науковців, які 

займаються дослідженням проблеми ухилення від сплати податків, належать 

такі українські вчені: В. Вересов, А. Веткін, В. Вишневський, О. Дудоров, О. 

Задорожний, А. Крисоватий, І. Мельник, В.Молодик,  Л. Омелянович, В. 

Останін,С. Онисько, Ю. Сухов та ін. [34; 47, С. 87–90; 86; 112, С. 24– 28; 126; 

127]. Проблеми податкової злочинності, особливості її детермінації та 

запобігання стали предметом дослідження багатьох вчених-кримінологів, 

зокрема В. В. Голіни, Д. І. Голосніченка, А. Є. Гутника, А. П. Зрєлова, І. М. 

Даньшина, О. Г. Кальмана, І. І. Кучерова, В. В. Пивоварова, В. М. Поповича 

та ін.  

Л.М. Прозументов і А.В. Шеслер вважають, що підставою 

криміналізації взагалі є процеси, що відбуваються в матеріальному і 

духовному житті суспільства, розвиток яких породжує об'єктивну 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%9C.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD%20%D0%92.%D0%9E.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2$
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необхідність і суспільну потребу кримінально-правової охорони тих чи 

інших цінностей [145, С. 216]. На думку А.В. Наумова, загальною підставою 

криміналізації відповідних діянь є переоцінка ступеня їх суспільної 

небезпечності [87, С. 78]. Г.А. Злобін відзначає, що підставою криміналізації 

тієї чи іншої поведінки може стати розвиток нових суспільних відносин, що 

відбуваються на базі економічних відносин або технічного прогресу, 

виявлення шкідливих наслідків господарської та іншої діяльності людей [67, 

С. 75, 76]. Безперечна і точка зору Л.Д. Гаухман і І.М. Соловйова про те, що 

суспільна небезпека податкових злочинів полягає в заподіянні шкоди 

бюджету держави в частині його формування від збору податків з юридичних 

і фізичних осіб внаслідок несплати податкових платежів особами, 

зобов'язаними законодавством платити податки з встановлених об'єктів 

оподаткування [38, С. 14; 163, С. 35]. Одні дослідники оперують 

конституційним обов'язком громадян сплачувати податки і тим самим 

обґрунтовують необхідність встановлення кримінально-правових норм, що 

передбачають відповідальність за ухилення від сплати податків. Інші 

вказують на те, що суспільна небезпека податкових правопорушень 

складається з істотного збитку господарської діяльності держави, 

перешкоджає плановому надходженню в бюджет і тим самим підриває 

нормальне функціонування економіки [103, С. 14]. 

Для відповіді на вищезазначене питання крім зазначеного слід 

звернутися до усвідомлення критеріїв криміналізації діянь, що вчиняються в 

сфері економічної діяльності, в цілому та ухилення від сплати податків і 

зборів зокрема. У теорії кримінального права виділяють наступні принципи 

(критерії) криміналізації діянь:  

а) криміналізіруєме діяння повинно бути суспільно небезпечним;  

б) воно повинно мати достатню ступінь поширеності;  

в) очікувані позитивні наслідки криміналізації повинні перевищувати її 

негативні наслідки;  
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г) криміналізація не повинна суперечити Конституції України, чинному 

праву і міжнародним угодам України;  

д) вона не повинна суперечити нормам моральності;  

е) криміналізація повинна бути здійсненна в процесуальному і 

криміналістичному аспектах (тобто заборонене діяння буде можливо 

розкрити і розслідувати законними правовими засобами);  

ж) криміналізація не повинна проводитися, якщо боротьба з даними 

шкідливим для суспільства діяннями можлива і ефективна за допомогою 

інших, більш м'яких заходів [96, С. 22]. 

Отже, все це породжує питання щодо доцільності криміналізації 

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

Суспільно-політичні формації, завдання та функції держави зазнавали 

змін, але основне призначення податків як джерела фінансових коштів 

зберіглося. Роль та функції, податків в сучасний період стала 

багатоплановою. Основна роль податків - фіскальна (від лат. Fiscus - 

державна скарбниця). Податки є джерелом поповнення бюджету, 

призначеного для задоволення інтересів суспільства і держави. Відповідно 

простежується розподільна функція податків, - з бюджету здійснюється 

фінансування цільових програм, соціальна підтримка тощо. 

Однією з функцій податків є регулююча, яка полягає в економічному 

стимулюванні певних сфер життєдіяльності і у відносному гальмуванні 

інших. В жодній сучасній державі податки не можуть бути довільними. 

Кожна держава має податкову систему - атрибут державності. Вона повинна 

бути економічно обґрунтована і в кінцевому рахунку законодавчо закріплена. 

Законодавець, враховуючи негативні процеси в економіці (масштаби 

податкових правопорушень, неможливість перешкоджання цьому явищу 

тільки адміністративними і фінансовими заходами, а також обсяг збитків 

держави у вигляді ненадходження податків до бюджету), визнав за необхідне 
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встановити кримінальну відповідальність за найбільш небезпечні прояви 

порушення податкового законодавства.  

Завдана шкода може бути підрахована. Тобто податки, які не надійшли 

в бюджет мають грошове вираження. Але чи можна порахувати шкоду 

моральну: в процес формування об'єктів оподаткування залучена найбільш 

активна частина населення, яка за своїм менталітетом не є «прихованим 

ворогом», але все-таки завдає шкоди державі. Що, в свою чергу, сприяє 

формуванню у значній частини населення правового нігілізму. Тож  

заподіяну шкоду практично підрахувати буде неможливо. Тому питання 

соціальної обумовленості даної кримінально-правої заборони є 

багатоаспектним.  

Спробуємо оцінити соціальну обумовленість кримінально-правової 

заборони, встановленої в ст. 212 КК України, з позиції розгляду окремих 

перерахованих вище критеріїв криміналізації діянь. 

Отже, для законодавчого визнання якого-небудь діяння кримінально 

протиправним, необхідно, в першу чергу, визначити його суспільну 

небезпеку. У теорії кримінального права вважається, що суспільна небезпека 

діяння являє собою певний об'єктивний антисоціальний стан кримінального 

правопорушення, обумовлений всією сукупністю її негативних властивостей 

і ознак і представляє собою реальну можливість заподіяння шкоди (збитків) 

суспільним відносинам, поставленим під охорону закону [109, С. 39; 122, С. 

126]. Дійсно, на перший погляд немає підстав для сумнівів в правоті цих 

точок зору: існує правова держава, діє злагоджена податкова система і тому 

суспільна небезпека ухилення від сплати податків очевидна. Наявність 

значної кількості випадків ухилення від сплати податків послужило 

соціально-кримінологічних підставою для виділення кримінальної 

відповідальності за такого роду поведінки. 
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Як зазначалося, в кримінально-правовій літературі вважається, що 

умовою криміналізації будь-якого суспільно-небезпечного діяння є його 

достатня ступінь поширеності [88, С. 149].  

Для оцінки рівня поширеності ухилення від сплати податків, зборів  

(обов’язкових платежів) було проаналізовано статистичні дані за 2013-2020 

роки, які було синтезовано та опубліковано Офісом Генерального прокурора 

на офіційному веб-сайті [166], а також, статистичні дані Державної судової 

адміністрації України, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду 

України [165]. Для дослідження статистики щодо показників злочинності в 

Україні було обрано такі часові рамки у зв’язку із набранням чинності 20 

листопада 2012 року діючого КПКУ, яким було змінено процесуальну форму 

та процедури здійснення досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях,  а також їх розгляду в судах. Дані зміни вплинули на порядок 

ведення і статистичних даних, показники яких стали відрізнятися від 

показників минулих років. Зокрема, запроваджено функціонування Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, а саме – створеної за допомогою 

автоматизованої системи електронної бази даних, відповідно до якої 

здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних 

щодо кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили [56], змінено 

порядок реєстрації кримінальних проваджень, повідомлення особі про 

підозру, форми закінчення досудового розслідування тощо.  

Основні показники злочинності щодо ухилення від сплати податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів та результатів протидії даному явищу 

проілюстровано у таблиці статистичної інформації (Див. Додаток Д, Е).  

Під час аналізу статистичної інформації за період 2013-2020 років було 

встановлено, що найбільший загальний показник облікованих кримінальних 

правопорушень у кримінальних проваджень на території України був у 2013 

році (всього 3375 кримінальних правопорушень), найменший показник був у 

2020 році. При цьому, можемо спостерігати, що починаючи з 2014 року, 
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відбувається поступовий спад виявлення та реєстрації проваджень, у 

наступному процентному відношенні відносно показників 2014 року: у 2015 

році на 3%, у 2016 році на 10%, у 2017 році на 14%, у 2018 році на 12%, у 

2019 році на 16%, у 2020 році на 15%.  

Реальні показники протидії кримінальних правопорушень, які 

передбачені ст. 212 КК України відтворюються, у відомостях щодо кількості: 

кримінальних правопорушень, щодо яких було встановлено підозрювану 

особу; письмових повідомлень про підозру, направлення обвинувальних 

актів та клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності до суду, 

результатів їх розгляду у судах – кількість винесених вироків щодо 

обвинувачених осіб.  

Слід зауважити, на тому що однією з причин зменшення показників 

притягнення до кримінальної відповідальності за відповідною статтею на 

наш погляд є альтернатива передбачена ч. 5 ст. 212 КК. Більш докладно про 

що буде визначено у розділі 3 даної роботи.  

Очікувані позитивні наслідки криміналізації повинні перевищувати її 

негативні наслідки. 

Принцип домірності позитивних і негативних наслідків криміналізації 

виражає відношення суспільства до криміналізації не як до абсолютного 

блага, а як до необхідності застосування кримінального закону з урахуванням 

того, що його застосування призведе до певних наслідків, які істотно 

перевищують негативні наслідки криміналізації. Визнання особи винною у 

вчиненні кримінального правопорушення та призначення покарання завжди 

призводять до обмеження прав, свобод та законних інтересів засудженого. 

Сутність принципу кримінально-політичної адекватності криміналізації 

полягає в тому, що процеси криміналізації повинні відображати загальні 

напрями політики у сфері боротьби зі злочинністю. Як слушно визначає 

П. Фріс, кримінально-правова політика є генеральним напрямом діяльності 

держави щодо боротьби зі злочинністю специфічними кримінально-



56 

 

правовими засобами. Від того, яке коло діянь буде визначене кримінальними 

правопорушеннями, який характер караності буде для них встановлений, за 

яких умов і на яких підставах кримінальна відповідальність виключається 

або замінюється іншими заходами, буде залежати розвиток кримінально-

процесуальної, кримінально-виконавчої та кримінологічної політики [190, С. 

17]. 

Криміналізація не повинна суперечити Конституції України, чинному 

праву і міжнародним угодам України або принцип конституційної 

адекватності полягає в тому, що найвищими категоріями соціально-

політичної оцінки кожної правової норми є положення Конституції України. 

Так, у ст. 67 закріплено, що «кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори 

в порядку і розмірах, встановлених законом.» [75]. Ця норма Конституції 

України визначає вимоги внутрішньої логічної несуперечливості заборони, 

передбаченої ст. 212 КК. Аналогічні положення закріплені й у 

кримінальному законодавстві, зокрема, у ч. 1 ст. 3 КК зазначається, що 

Кримінальний кодекс ґрунтується на Конституції України [82]. Принцип 

системно-правової несуперечливості визначає важливість з’ясування того, чи 

не суперечить криміналізація діяння іншим нормам закону про кримінальну 

відповідальність та нормам інших галузей права. Аналізуючи кримінально-

правові норми, які передбачають відповідальність за ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів) можна стверджувати, що загалом 

вони відповідають вимогам принципу системно-правової несуперечливості 

та криміналізації діяння. 

Не менш важливий міжнародно-правовий чинник соціальної 

обумовленості кримінально-правової заборони, передбаченої ст. 212 КК. 

Серед чинників цієї заборони важливе місце мають міжнародно-правові акти, 

дозвіл на застосування яких дала Верховна Рада України. Відповідність 

кримінально-правової заборони (ст. 212 КК) міжнародно-правовим 

стандартам забезпечує: міжнародне політико-правове визнання кримінально-
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правової системи України; можливість організації міжнародного 

співробітництва в кримінально-правовій протидії злочинності, в тому числі і 

кримінальному правопорушенню, передбаченому ст. 212 КК на основі 

міжнародно-правових вимог; належну якість національних кримінально-

правових норм і практики їх застосування; відповідність вітчизняного 

кримінального права високим міжнародним стандартам. Міжнародно-правові 

акти, що мають відношення до кримінального права утворюють стандарт 

прав людини і містять норми, що складають стандарт безпеки. Зокрема, ст. 28 

Загальної декларації прав людини (1948 р.) проголошує, що кожна людина 

має право на соціальний і міжнародний порядок при якому права і свободи 

можуть бути повністю реалізовані [37]. Враховуючи те, що соціальний 

порядок являє собою умови реалізації людиною своїх прав, то зрозуміло, що 

гарантування цих умов має виступати пріоритетом у державній політиці [146, 

С. 169].  

Міжнародно-правові акти зв’язані із забезпеченням легітимності 

обмеження прав людини за допомогою покарання, в тому числі і 

передбаченого санкцією ст. 212 КК. В даному випадку міжнародно-правові 

основи полягають – у наступному: стандарти легітимності покарання - тільки 

державі належить виключне повноваження на обмеження прав і свобод 

людини при формуванні, і застосуванні кримінально-правової заборони; 

специфіка структури кримінально-правової заборони (передбаченої ст. 212 

КК) дає можливість констатувати, що міжнародно-правові вимоги, 

дотримання яких її легітимізують, звернені як до змісту забороненої 

поведінки, так і до санкції; порушення прав людини в рамках так званих 

вертикальних відносин особа – держава  та посягання, зі сторони приватних 

осіб в рамках так званих горизонтальних відносин людина – людина, 

правомірно розглядати в якості противоправної поведінки, що допускає 

кримінально-правову реакцію; будь-які обмеження прав людини може 

скласти зміст покарання [146 С. 163-168].  
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Криміналізація не повинна суперечити нормам моральності. Етичний 

чинник соціальної обумовленості кримінально-правової заборони ухилення 

від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Важливою обставиною, 

яка обґрунтовує можливість, зміст і якість заборони, передбаченої ст. 212 КК 

виступає дотримання етичних норм при її конструюванні і застосуванні. Це 

питання напряму зв’язано з одним із самих серйозних питань, а саме 

проблемою вибору цінностей і нормативів, якими повинна бути обумовлена 

та має відповідати ця заборона (ст. 212 КК). Слід погодитися з твердженням,  

що «кримінальне право гостро потребує опори на норми суспільної моралі, 

які є ідеологічною основою права і являють собою норми, що склалися в 

конкретному суспільстві, схвалюються і приймаються більшою частиною 

суспільства…» [172, С. 20-24]. Тому заборона (ст. 212 КК) може розумітися і 

як обумовлена мораллю, і як  така, що впливає на її формування. Слід 

погодитися з думкою, що практично будь-який кримінально-правовий 

припис може бути перевірений на предмет його відповідності моральним 

уявленням суспільства [172, С. 25]. Ефективність кримінально-правової 

політики в досліджуваній нами галузі знаходиться у прямій залежності від 

того, наскільки при її реалізації враховується система культурних цінностей. 

У тому випадку коли ця відповідність не дотримується, то суспільство стає в 

цій справі не союзником держави, а, скоріше – противником, що робить 

безглуздою спробу держави боротися зі злочинністю, у тому числі і з 

кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 212 КК [150]. 

Отже, проблема, що нами з’ясовується про співвідношення норм 

моралі та аналізованої кримінально-правової заборони (ст. 212 КК), свідчить, 

що саме виходячи із норм моралі можна вимагати підтвердження заборон ст. 

212 КК. Питання взаємодії моралі і, аналізованої норми кримінально-

правової заборони (ст. 212 КК), є складовою роздумів про те, чи етично 

взагалі впливати кримінально-правовими засобами на порушника закону. В 

існуючих джерелах з кримінального права це питання традиційно 
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обговорюється в сенсі моральних меж покарання як головного засобу 

кримінально-правового впливу на особу [12, С. 14]. Ця проблема була 

названа С. В. Познишевим, як «перше основне питання, з якого наука 

кримінального права повинна починати свої формування і від вирішення 

якого залежить саме її існування» [138, С. 209]. Етичне обґрунтування 

покарання відтворюється в цілях, які повинні бути досягнуті внаслідок його 

застосування. У випадку, коли «спрямовується акцент на загально-

попереджувальних аспектах такої міри, то його етичною основою виступає 

ідея загального блага, яке захищається і охороняється шляхом обмеження 

інтересів окремих осіб, і якщо за основу ставиться індивідуально-

попереджувальна мета покарання, то воно виправдовується необхідністю 

морального удосконалення особи» [18, С. 10]. Покарання може вважатися 

морально виправданим тільки в тому випадку, коли воно розглядається в 

якості засобу досягнення моральних цілей [138, С. 160]. 

 

1.2. Історичний нарис розвитку кримінальної відповідальності за ухилення 

від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 

 

Сучасна система відповідальності за несплату податків, зборів 

(обов’язкових платежів) має тривалу історію формування, завдяки якій 

кримінальна відповідальність за вказані діяння відповідає всім основним 

ознакам юридичної відповідальності, але при цьому має ряд специфічних 

особливостей. 

По-перше, це те, що законодавство, що передбачає відповідальність за 

несплату податків і платежів, вельми нестійке і має властивість постійно 

змінюватися. З одного боку, це пов'язано з тим, що податки, збори та інші 

обов’язкові платежі використовуються як економічні інструменти - в певні 

періоди відповідно до конкретних потреб держави повинні відмінятися, 

обнулятися, або, навпаки, збільшуватися. 
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Проте, відповідальність за несплату податків і митних платежів 

виникає одночасно з появою таких. У свою чергу, це нерозривно пов'язане з 

появою і оформленням держави і виконанням ним своїх функцій. По суті, без 

системи податків, зборів та митних платежів держава існувати не може. 

Відповідальність за несплату податків, зборів і митних платежів 

розвивалася в різний час. Зокрема, відповідальність за несплату податків 

була встановлена раніше, ніж за несплату митних платежів і безпосереднім 

чином була пов'язана з формуванням першої податкової системи 

Стародавньої Русі, яка існувала ще до прийняття християнства. У 

відповідності до цієї системи кожен, хто знаходився під владою князя, був 

зобов'язаний віддати в рахунок податку те, що міг. Перші письмові згадки 

про податки зустрічаються в запису Лаврентийському літопису, 

присвяченому подіям 859 року [104, С. 207-488]. 

У міру розширення впливу Київської Русі змінювалася і податкова 

система. Тепер уже князь зі своєю дружиною виїжджав для збору податей, 

забираючи все що заслуговує, на його погляд, уваги. Ніякої системності, 

економічно обґрунтованих стабільних норм в оподаткуванні, в діях князя в 

цей період все ж не було. Зібране у вигляді податків в більшості своїй на 

наступний день відправлялося на далекі ринки сусідніх держав, в основному 

до Візантії [176, C. 45]. 

Така податкова політика не могла не викликати протесту у населення, 

що і призвело, в кінцевому підсумку, до вбивства князя Ігоря (946 р). 

Першим творцем централізованої впорядкованої системи оподаткування на 

Русі вважається княгиня Ольга (945-962 р.р.). Саме завдяки їй були 

встановлені розумні строки, постійні величини податкових ставок, визначені 

місця збору податкових платежів, торгівлі та обміну. Зібрані податки йшли 

на утримання князя і його наближених, церкви [3, С. 91].  

Законодавче закріплення норм, які регулюють оподаткування, 

відбулося в «Руській правді» [141, С. 329] У статтях 42, 43 короткої редакції і 
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статтях 96, 97 розширеної редакції Руської Правди встановлюються такі види 

податків: корм, городові й мостові гроші. Якщо ж говорити про час 

встановлення відповідальності за несплату митних платежів, то воно 

відноситься до періоду XI-XII століть і тісно пов'язане з впровадженням 

поняття «мито» (мито, що стягується з завантаженого товарами сухопутного 

або водного транспорту). Мито стягувалося з певної кількості товару, що 

провозиться, а тамга – з ціни товару, яка призначається митними збирачами. 

Перші згадки про «Мито» з'являються в XII столітті в великих містах (Київ, 

Новгород), а в подальшому воно поширюється і по інших містах. Тоді ж 

з'являються і згадки про відповідальність за несплату мита.  

Таким чином, до початку періоду татаро-монгольської навали в 

Стародавній Русі були сформовані певні основи відповідальності за несплату 

податків і платежів. При цьому відповідальність за несплату податків була 

структурована і закріплена в «Руській правді», а відповідальність за несплату 

платежів лише починала оформлятися. Однак ці процеси, по суті, були 

завершені з початком монголо-татарської навали, яка змінює всю податкову 

систему Русі, а також ускладнює процес збору мита. 

Податкові платежі в цей період стають формою плати за спокійне 

існування. Контроль над збором податків здійснювали намісники-баскаки. 

Про несплату податку або його сплату в неповному розмірі Баскак 

повідомляв Золоту Орду. Покарання не змушувало себе довго чекати. 

Каральні походи Орди надовго відбивали охоту не платити податки. Однак 

корупція не обійшла стороною і намісників Золотої Орди, внаслідок чого 

інститут «баскаків» поступово втратив своє значення і був знищений. 

Обов'язок по збору данини і мита до кінця XIV - початку XV століття була 

поступово передана князям [134, С. 112] 

Відповідальність за несплату платежів в цей період не носила 

централізованого характеру і встановлювалася в кожному князівстві окремо. 

Про відповідальність за несплату платежів також йдеться і в Бєлозерській 
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митній грамоті 1497 р. та інших джерелах (зокрема, в основному джерелі 

кримінального права того періоду – в Судебнику 1497 р). 

Таким чином, юридична відповідальність за несплату податків і 

платежів існувала, починаючи з Київської Русі, однак при цьому певної 

системи відповідальності за ухилення від сплати податків або платежів ще не 

склалося. Монголо-татарське іго не сприяло оформленню такої системи. В 

цей період відповідальність за несплату податків і платежів застосовувалася, 

проте в основних кримінально-правових джерелах цього періоду чіткого 

закріплення не мала. 

У той же час відсутність системи відповідальності не означало, що 

покарання за несплату податків не застосовувалися. Так, в період правління 

Івана IV (1533-1584 р.р.) за різними звинуваченнями в несплаті податків було 

страчено понад 500 людей [134, С. 134] 

Якісно новий етап у встановленні відповідальності за несплату 

податків і платежів починається у 1613-1645 р.р. Він ознаменувався 

упорядкуванням і систематизацією податкових інститутів. Однак юридично 

ці зміни в цей період закріплювалися ще безсистемно. Проте, це підготувало 

«ґрунт» для подальших перетворень. 

У цей період вперше з'являється бюджет. З'являються розшукові 

накази, головна роль яких - контроль над царськими чиновниками, що 

стежать за надходженням податкових платежів, а також припинення 

посадових злочинів. Вводиться податок з бояр і купців. 

Як наслідок цих процесів, посилюється відповідальність за ухилення 

від сплати податків. Так, Соборним уложенням 1649 р. [160, С. 400] 

встановлювалась відповідальність за несплату податків. Недобросовісні 

платники податків піддавалися публічному биттю батогами у наказі, на торгу 

(правежу). Відповідача били по ногах. Тривалість покарання залежала від 

суми несплаченого податку. 
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Важливим кроком у подальшому розвитку інституту відповідальності 

за ухилення від сплати митних платежів стало прийняття Новоторгового 

статуту в 1667 р. [124, С. 116-136], який також містив ряд норм про 

відповідальність за порушення митного характеру. Однак ухилення від 

сплати митних платежів у той час носило адміністративний характер. 

Наступний етап у встановленні відповідальності за ухилення від сплати 

податків і платежів охоплює кінець XVII- першу половину XVIII ст., період 

чинності на території України нормативно-правових актів часів правлення 

Петра I, який не міг залишити без уваги податкову систему і митні платежі. 

Податкові повинності в умовах довгої Північної війни (1700-1721 р.р.) були 

просто необхідні для ведення великомасштабних військових дій. 

Для цього в період з 1718 р. по 1724 р. відбувається перепис всього 

чоловічого населення. У них включалися відомості про власників дворів і 

членів їхніх сімей. 

Згідно особливому Указу Петра, сім'я несла відповідальність за сплату 

податків кожним своїм членом. Перепис викликав запеклий опір простого 

народу, який було жорстоко придушено. Усі небажаючі спочатку піддавалися 

тортурам, а потім підлягали повішенню або відрубуванню голови [134, С. 

217] 

Окремими Указами Петра I була також встановлена відповідальність за 

несплату платежів. Наприклад, в Указі від 24 липня 1719 року був 

закріплено, що «… буде кто дерзнет… пошлину утаить, и тогда оные товары 

не точно в казну будут взяты, но сверх того оный преступник повинен 

заплатить штраф со всякого пуда клею по 10 рублів, с ревеню по 30 рублів» 

[66, С. 646]. 

У 1720 році в Указі «Про державі збори» встановлювався і такий захід 

відповідальності за несплату платежів, як «посилка до Галерної роботи» [66, 

С. 646-647], що дозволяє говорити про те, що відповідальність за несплату 

платежів переростає з адміністративної в кримінальну. 
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У той же час, як в період правління Петра I, так і в період правління 

інших імператорів і імператриць XVIII століття, відповідальність за несплату 

податків і платежів залишається, по суті, мало систематизованою. Базується 

вона в цей період в основному на актах XVII століття - за винятком змін, 

внесених Указами Петра I. Дані акти застарівали і не відповідали розвитку 

нових економічних відносин. 

Черговий етап встановлення відповідальності за несплату податків і 

платежів охоплює кінець XVIII період 1762-1796 р.р. У цей період було 

здійснено ряд заходів з метою систематизації податкової системи. Були 

створені експедиції державних доходів, ревізій, справляння недоїмок. 

Принципово змінюється податкова політика. Однак відповідальність за 

несплату податків все ще залишалася переважно адміністративною. 

Проте, цей період дуже цікавий у досліджуваному нами контексті, так 

як саме тоді державою була посилена відповідальність за ухилення від 

сплати митних платежів. Тепер ці діяння носили кримінальний характер. 

Норма про відповідальність за ухилення від сплати митних платежів 

містилася в прийнятому 8 квітня 1782 р. «Статуті благочиння або 

поліцейського » [187, С. 148-154]. Покарання за дані діяння було різним і 

включало в себе такі санкції: штраф, конфіскацію товару і відправку в 

робочий будинок або під варту. 

Подальший розвиток даного виду відповідальності відбувається вже у 

1819 році і пов’язується із XIX ст. прийняттям Митного Статуту 1819 року 

[171, С. 417], який детально регламентував поняття митного 

правопорушення, види і способи його вчинення, а також одночасно 

встановлював кримінальну та адміністративну відповідальність за несплату 

платежів. 

Встановлення кримінальної відповідальності безпосередньо пов'язано з 

кодифікаційною роботою, що проводилась на початку XIX століття. 

Наслідком кодифікації кримінально-правових норм є набуття чинності у 1845 
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р. «Уложення покарання кримінальні та виправні» [171, С. 417], в якому, 

зокрема, детально описувалися склади податкових і митних злочинів. 

Стаття 598 глави 4 Уложення встановлювала, які винні дії були 

підставою притягнення до відповідальності. Так, відповідальність наступала 

лише за наявності шкоди скарбниці держави у вигляді несплачених податків. 

Вперше в цій статті встановлювалася відповідальність не тільки 

власника заводу і «інших служителів заводу», які вчиняли злочини без відома 

власника заводу, але і відповідальність підприємства, на якому скоєно 

правопорушення. 

За дані злочини з винних осіб стягувалися податки або акцизи, які в 

кілька разів перевищували приховану суму цієї акцизи або податі (ст. ст. 623-

625, 670, 674). Винних направляли на незначні терміни в гамівні будинки (ст. 

623) або з них стягувалися грошові штрафи (ст. 668). Відповідальність за 

податкові злочини в XIX столітті в цілому оформилася і носила в основному 

фінансовий характер. 

В Уложенні 1845 року відповідальність за митні злочини також була 

передбачена в розділі VII глави VIII - «Про порушення статутів митних». Тут 

містився великий перелік статей (ст. ст. 799-940), які передбачали 

кримінальну відповідальність як за ухилення від сплати митних платежів, так 

і за контрабанду. В цьому розділі Уложення була детальним чином 

диференційована кримінальна відповідальність за митні злочини. 

Так в ст. 799 вказано: «Въ случае, когда иностранные тайно, то есть 

мимо таможенъ, изъ-за границы провезенные товары, задержаны или 

открыты не въ пределахъ пограничной черты, а уже въ оной, хозяева сихъ 

товаровъ, или же провозители ихъ, буде они не докажутъ настоящаго хозяина 

или продавца техъ товаровъ внутри Имперiи, подвергаются взысканiями: … 

2) Если сiи товары обложены пошлиною, то, сверхъ конфискацiи оныхъ … 

взыскивается следующая съ нихъ пошлина впятеро» [186, С. 241]. 
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По суті, саме це Уложення остаточно змінило застарілі норми 

Соборного укладення та інших актів XVII-XVIII століть. У зазначений період 

прийняття Уложення 1845 року було вельми затребуване суспільством і 

сприяло розвитку нових економічних відносин. 

Кримінальна відповідальність за несплату податків в дореволюційному 

праві з'явилася в Кримінальному уложенні 1903 року [167], яким 

передбачалася: 

- «помещение в заявлениях, подаваемых в раскладочные по 

промысловому налогу присутствия, клонящихся к уменьшению сего налога 

или освобождению от него заведомо ложных сведений об оборотах и 

прибылях торговых или промышленных предприятий» (ст. 327); 

– и за «помещение в отчетах и балансах предприятий, обязанных 

публичною отчетностью или приравненных к сим последним, или в 

дополнительных сообщениях, или разъяснениях по сим отчетам заведомо 

ложных сведений, клонящихся к уменьшению промыслового налога, или 

освобождению от него, совершенное членами правлений, ответственными 

агентами иностранных обществ, бухгалтерами и вообще лицами, 

подписавшими или скрепившими неверные отчеты, батане или 

дополнительные к ним сведения или разъяснения» (ст. 328). Так, в 

статистичному щорічнику Новгородського земства за 1912 р. містяться 

відомості, згідно з якими за злочини і проступки проти повинностей і 

постанов державних і земських було засуджено 437 людини (разом з тим, 

число зазначених зареєстрованих злочинів 649) [167]. В цілому в цей період 

була сформована і діяла певна система відповідальності за несплату платежів 

і податків, яка включала як фінансову, так і адміністративну та кримінальну 

відповідальність. Однак переважаючою все ж була відповідальність 

адміністративна. 

В 1917 р. було розпочато новий етап перетворень податкової системи. 

Після закінчення громадянської війни і скасування продрозкладки і воєнного 
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комунізму податкова функція держави стала відроджуватися. Особливо це 

стало очевидним в період НЕПу. З відновленням податкової системи 

встановлюється і відповідальність за несплату платежів, яка, однак, мала 

характер фінансової, а податкове законодавство розглядалося виключно в 

якості складової частини фінансового законодавства. 

Таким чином, окремим етапом розвитку кримінальної відповідальності 

за ухилення від сплати платежів слід визнати період радянської влади. Так, 

першим кодифікованим джерелом кримінального права в цей період, який 

закріпив кримінальну відповідальність за вказані злочини, став КК 1922 р. 

Тут містилося чотири статті, що передбачають відповідальність за ухилення 

від сплати податків: 

- участь в організації, що діє в контрреволюційних цілях, шляхом 

збудження населення до не платежу податків (ст. 62 КК); 

- масова відмова від внесення податків грошових або натуральних (ст. 

78 КК); 

- несплата окремими громадянами в строк або відмова від платежу 

податків, грошових або натуральних (ст. 79 КК); 

- агітація і пропаганда всякого роду, що містить заклик до вчинення 

злочинів, передбачених ст. 78-79 (ст. 83 КК). 

Примітною особливістю зазначених складів було те, що вони містилися 

в розділі 1 Особливої частини КК 1922 р, «Про контрреволюційні злочини» 

(ст. 62 КК) та розділі 2 - «Злочини проти порядку управління» (ст. ст. 78-79, 

83 КК). Несплата податків вперше, згідно зі ст. 79 КК, передбачала 

накладення адміністративного стягнення, і лише в разі повторної або злісної 

несплати, платнику податків застосовувалися заходи кримінального 

покарання. Окремого значення набуває адміністративна преюдиція.  

Найбільш тяжкими з зазначених злочинів були - участь в організації, 

що діє в контрреволюційних цілях, шляхом схилення населення до несплати 

податків, а також агітація і пропаганда до масової відмови або несплати 
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податків в умовах війни, вони передбачали покарання аж до розстрілу. 

Покарання за інші податкові злочини передбачалося у вигляді позбавлення 

волі (від 6 місяців до 10 років), примусових робіт або конфіскації майна. 

Особливість полягала в тому, що, згідно зі ст. 82 КК, в разі вчинення 

злочину, передбаченого ст. 78 КК, за малозначністю, суду надавалося право 

застосувати умовне засудження. 

Наступний КК 1926 р., який зберігаючи традиції попереднього кодексу, 

є більш досконалим. Він доповнений новими складами про податкові 

злочини. Кримінальна відповідальність за ці злочини, так само як і в 

попередньому КК 1922 р., була передбачена в розділах про контрреволюційні 

злочини (гл. 1) і злочини проти порядку управління (гл. 2). 

Перша глава, закріпивши відповідальність за участь в організації, яка 

діє в контрреволюційних цілях, шляхом збудження населення до не платежу 

податків (ст. 58-6), була доповнена складом пропаганди та агітації до 

повалення влади рад шляхом масового невиконання податкових повинностей 

(ст. 58-13). За вказані дії була встановлена найвища міра покарання. 

У розділі 2 були збережені такі злочини, як масова відмова від 

внесення податків грошових або натуральних (ст. 59-5), агітація і пропаганда 

до вчинення злочину, передбаченого ст. 59-5 (ст. 59-6). Осатаній із 

зазначених злочинів зберіг сувору відповідальність за агітацію під час війни,  

передбачалося покарання у вигляді смертної кари. 

Основний склад несплати податків був розділений, в залежності від 

виду податку, на два нових основних склади злочину, які передбачали: 

- несплату в установлений термін податків або зборів за обов'язковим 

окладним страхуванням (ст. 60 КК); 

- приховування спадкового майна або майна, що переходить за актами 

дарування, з метою обходу закону про податок з нерухомості та землі 

(майна), що переходять за актами дарування (ст. 63 КК). 
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Примітним є і те, що в ст. 60 КК підкреслювалося, що зазначені 

платежі не були сплачені, незважаючи на наявність на те можливості у 

платника податків. Досить продумано і обґрунтовано вживався термін «в 

обхід закону» для опису цілі діяння в дефініції ст. 63 КК. 

Наступною новелою стало включення в КК 1926 р. такого злочину, як 

«виготовлення, зберігання з метою розповсюдження і поширення 

літературних творів, які закликають до вчинені злочинних дій, передбачених 

статтею 59-5 КК»( ст. 59-7 КК). 

У той же час покарання за розглянуті злочини за характером, 

термінами та видами залишилися колишніми. 

Особливістю зазначеного періоду є і те, що ні в один із зазначених 

вище Кримінальних кодексів не увійшли злочини, пов'язані з ухиленням від 

сплати митних платежів. Це було пов'язано з введенням в той період 

монополії на зовнішню торгівлю, проте, злочином визнавалася контрабанда. 

Третім і досить значним для історії кримінального права нормативним 

актом є КК 1960 р. З урахуванням його дії аж до 2001 року, він не раз 

піддавався змінам і доповненням, що в свою чергу позначилося і на способах 

злочинного ухилення від сплати платежів. 

Даний період характеризується жорсткою плановою економікою. 

Скасовувалися всі податки, збори, мита і акцизи на всій території 

колишнього союзу. У цей період як така податкова система в класичному її 

розумінні перестає існувати [3, С. 92]. 

Єдиною статтею, яка передбачила відповідальність за ухилення від 

сплати податків, в КК 1960 р., була ст. 82 КК «Ухилення у воєнний час від 

виконання повинностей або сплати податків». Зазначений склад злочину 

містився в розділі 2 «Інші державні злочини». В той же час в цьому складі 

злочину відтворювався процес лібералізації: за даний вид злочину вже не 

передбачалася вища міра покарання, а встановлювалося позбавлення волі до 

5 років або виправні роботи. 
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Наступні доповнення кримінального законодавства зазначеного 

періоду пов'язані з поступовим виникненням і розвитком ринкових відносин 

в країні, що зумовило і доповнення КК 1960 р. новими складами ухилень від 

сплати платежів. Так, в 1986 р., Указом Президії Верховної Ради УРСР від 

28.05.1986 р. вводиться ст. 162-1 КК «Ухилення від подання декларацій про 

доходи». Дана та інші статті про ухилення від сплати платежів до бюджетів 

вводяться в главу 6 «Господарські злочини». Слід зазначити, що 

відповідальність за ст. 162-1 КК наступала, якщо тільки зазначені дії вчинені 

після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення. Як і 

раніше особливого значення та окремого значення має адміністративна 

преюдиція.  

Крім того до КК 1960 року вводяться дві нові статті:  

- Приховування доходів (прибутку) чи інших об'єктів оподаткування 

(ст.162-2 КК); 

- Протидія або невиконання вимог податкової служби з метою 

приховування доходів (прибутку) або несплати податків (ст. 162-3 КК). 

Стаття 162-2 КК диференціювала відповідальність в залежності від 

розміру ухилення (подібно до чинного КК України), як приховування у 

великих та особливо великих розмірах. Критерієм тут став мінімальний 

розмір оплати праці, що встановлюється державою. 

Стаття 162-3 КК криміналізує три самостійних склади злочину: а) 

ухилення від явки до податкових органів для дачі пояснень, б) відмова від 

дачі пояснень про прибуток, в) неподання документів та іншої інформації 

про діяльності господарюючого суб'єкта.  

Таким чином, знову відбулося повернення до кримінальної 

відповідальності за ухилення від сплати зокрема податків.  

Як було зазначено раніше, кримінальної відповідальності за несплату 

митних платежів в радянський період розвитку нашої держави по суті не 

було, адже держава монополізувала зовнішньоекономічну діяльність. Таке 
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положення зберігалося аж до економічних реформ 90-х рр. XX століття, 

виразилися в прийнятті пакета податкових і митних законів щодо 

лібералізації зовнішньоекономічної діяльності. 

Поява великої кількості нових суб'єктів у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності, раніше повністю монополізованої державою, при одночасному 

ослабленні контролюючої ролі держави, привело до різкого зростання числа 

ухилень від сплати митних платежів. Ця обставина викликала необхідність 

криміналізації даного діяння. 

Нова сторінка в історії кримінальної відповідальності за несплату 

податків і платежів почалася в 1996 році - з прийняттям чинної Конституції 

України. Зокрема, одним з обов'язків, що стосуються як юридичних, так і 

фізичних осіб, прямо закріплених в Конституції України, є обов'язок кожного 

платити законно встановлені податки і збори (статтею 67 Конституції). 

Відповідно кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і 

розмірах, встановлених законом. 

Цим Законом є Податковий кодекс України. Згідно статті 15 даного 

кодексу, платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і 

нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та 

їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти 

оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом 

оподаткування, згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких 

покладено обов'язок зі сплати податків та зборів. 

Вивчення історії кримінальної відповідальності за злочинне ухилення 

від сплати платежів до бюджетів України з моменту її виникнення і до 

прийняття Кримінального кодексу України 2001 р., дозволяє зробити 

висновок, що найбільш кращою конструкцією кримінальної відповідальності 

є та, де відсутній вичерпний перелік способів ухилення, або вказівка на 

спосіб зовсім відсутня. 
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Сучасний етап розвитку кримінальної відповідальності за несплату 

платежів до бюджетів України пов'язаний з прийняттям Кримінального 

кодексу України у 2001 році, а також з прийняттям Податкового кодексу 

України у 2010 році і Митного кодексу України в 2012 р. [ 82; 136; 114]. 

Дані акти одночасно встановили легальні визначення податку, збору і 

мита, а також закріпили підстави криміналізації ухилення від їх сплати. 

Проте, було б помилкою вважати, що розвиток законодавства, що передбачає 

кримінальну відповідальність за несплату податків і платежів, закінчилося 

прийняттям цих актів. Навпаки, воно розвивається і в даний час. Згодом 

коригується зміст кримінально-правових статей про злочинне ухиленні від 

сплати платежів, зборів, інших обов’язкових платежів, як шляхом внесення 

змін і доповнень до ст. ст. 212, 212-1 КК, так і вдосконаленням бланкетного 

податкового і митного законодавства України. 

Так, проведений нами аналіз ст. 212 КК з моменту прийняття 

Кримінального кодексу до тепер, надає підстав для певних узагальнень щодо 

тих змін та доповнень, які зазнала відповідна стаття, а також простежити ті 

удосконалення які маються на сьогодні. Отже, пропонуємо здійснити аналіз 

розкриваючи зміни та доповнення, які зазнала ст. 212 КК за наступними 

напрямами: відносно диспозиції; у відношенні санкції; інших складових 

статті.  

Проведений нами аналіз змін, яких зазнала ст. 212 КК з моменту 

прийняття Кримінального кодексу 2001 р. до тепер, надає підстави для 

певних узагальнень щодо спрямування реформування кримінального 

законодавства. Зміни відбувалися за наступними напрямами. Насамперед, 

вони стосувалися санкцій даної статті. Так санкції ст. 212 КК 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) 

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 
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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 

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

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

відповідальності – у разі досягнення податкового компромісу.  

 

1.3. Регламентація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів) в законодавстві зарубіжних 

країн 

 

Для найбільш послідовного і повного вивчення особливостей 

кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) в Україні доцільно звернутися до досвіду 

зарубіжних країн. Удосконалення та уніфікація кримінальної 

відповідальності в частині ухилення від сплати передбачає 

компаративістського дослідження. Вивчення зарубіжного права відкриває 

перед юристами нові горизонти, дозволяє йому краще пізнати право своєї 

країни, бо специфічні риси цього права особливо чітко виявляються в 

порівнянні з іншими системами [152, С. 45-55].  

Оскільки ситуація з ухиленням від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) виявляється не дуже приємною, виникає 

необхідність у запозиченні зарубіжного позитивного досвіду у боротьбі з цим 

негативним явищем. Так, на підставі проведеного анонімного опитування 

маємо наступні показники необхідності: 80,8% експертів без сумнівів 

стверджують, що у цьому є сенс та користь для держави (сума індикаторів 

«так, безумовно» – 53,3% та «скоріше так, ніж ні» – 27,5%). Не згодні з ідеєю 

впровадження передового іноземного досвіду у цьому напрямку 17,6% 
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опитаних (сума показників «скоріше ні, ніж так» – 11,6% та «ні» – 6,0%). 

Варіант «важко відповісти» обрали 1,6% респондентів.  

На даний момент ринкова економіка України перебуває в стані 

поступового розвитку і динаміки, і саме іноземний досвід дозволить нам 

прийти до більш ефективного регулювання питань, пов'язаних з ухиленням 

від сплати платежів до бюджетів України. 

Ухилення від сплати платежів до бюджетів - поширене явище в 

сучасному світі, тому в зв'язку з поширенням зазначених діянь виникає 

необхідність протидіяти їм. Важливе місце в системі такої протидії займають 

різні види юридичної відповідальності - податкова, адміністративна і 

кримінальна. З урахуванням досвіду зарубіжних держав різних правових 

систем, багато з питань регулювання кримінальної відповідальності 

припадають на так зване «бланкетне кримінальне право», що визнається 

будь-якою галуззю права. Більшість інститутів кримінальної відповідальності 

у сфері податків і зборів орієнтовані саме на фінансове право.  

Перед тим, як перейти до дослідження зарубіжного законодавства, слід 

зазначити, що кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів) в більшості зарубіжних країн або не 

розмежовується, або цей поділ визнається умовним (виняток становлять 

країни пострадянського простору). Таким чином, іноземні держави при 

вирішенні питань ухилення від сплати платежів визнають єдину природу 

податків, зборів (обов’язкових платежів) як інструменту формування 

державного бюджету. Однак самі ознаки ухилення від сплати платежів по-

різному сформульовані в теорії і практиці різних держав.  

Наприклад, в законодавстві таких країн, як Великобританія, Італія, 

ФРН, Канада, КНР, США, Фінляндія і Франція, ухилення від сплати податків 

визначається як «невиконання обов'язку бути чесним, обман або податкове 

шахрайство» [142, С. 147-148; 148, С. 93]. Відмінною особливістю 

кримінальної відповідальності за ці кримінальні правопорушення в більшості 
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країн є наявність великої шкоди і умисної форми вини. Разом з тим, 

ставлення законодавців до ухилення, в результаті якого в бюджети не 

надходять платежі, і ступеня його суспільної небезпеки в різних державах не 

є однаковим, що знаходить відповідне відображення і в їх правових нормах. 

Так, в законодавстві Люксембургу кримінальна відповідальність за ухилення 

від сплати податків не передбачена, а в Швейцарії податкове шахрайство 

віднесено до предмету регулювання адміністративного права. Тим не менше, 

більшість держав розцінюють такі дії як кримінально карані [102]. 

Класифікуючи іноземне законодавство, що регулює кримінальну 

відповідальність за ухилення від сплати платежів, можна з достатньою 

умовністю виділити наступні три групи країн, в яких: 

1) відповідальність за ухилення від сплати платежів до бюджетів 

встановлена тільки кримінальними законами (кодексами). Як правило, 

вказані кримінальні правопорушення включені в розділи (глави) про 

економічні злочини або про злочини проти порядку управління (країни СНД, 

Іспанія, Чехія, Голландія); 

2) кримінально-правові ухилення від сплати платежів закріплені в 

окремих законодавчих актах, нормах додаткового кримінального права, що 

регулюють фінансові правовідносини (Німеччина, Франція, США, Японія); 

3) кримінальна відповідальність встановлена як кримінальним 

законодавством, так і іншими нормативними актами (Канада, Італія, Індія). 

Розмежовуючи особливості кримінально-правового ухилення від 

сплати платежів до бюджетів, властиві окремим правовим сім'ям, слід 

зазначити, що в країнах континентальної системи права правопорушення, 

пов'язані з ухиленням від сплати платежів до бюджетів, по тяжкості скоєного 

діляться на злочини і кримінальні проступки (у Франції - на злочини, 

кримінальні делікти і кримінальні проступки). В основі такого поділу лежать 

передбачені санкції [58, С. 336]. Аналогічне ухилення, наприклад, в США 

має поділ на фелонію (тяжкі) та місдімінор (менш тяжкі) злочини. 
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У свою чергу, в зарубіжних країнах, що знаходяться під впливом англо- 

саксонської системи права (наприклад, США і Канада), до відповідальності 

можуть залучатися не тільки посадові особи, підприємці чи інші фізичні 

особи, а й юридичні особи - корпорації [74, С. 5-6].  

Особливий підхід демонструє мусульманське право, в якому 

відповідальність за несплату податків встановлює в першу чергу шаріат. Він 

відносить несплату платежів до категорії «тазір». «Тазір» тягне за собою 

відразу два позови - кримінальний (за шкоду, заподіяну суспільству) і 

цивільний (відшкодування збитків винними діями) [105, С. 12].  

В рамках цього підрозділу (з огляду на його невеликий обсяг) 

неможливо проаналізувати кримінальну відповідальність за несплату 

платежів до бюджетів, характерну для всіх правових систем сучасного світу і 

всіх держав. Найбільш актуальним є аналіз правових норм держав з найбільш 

розвиненою економічною системою, так як вони мають великий досвід 

протидії податковим кримінальним правопорушенням і більш досконалу 

законодавчу і правозастосовчу базу. Не можна обійти стороною і країни 

ближнього зарубіжжя, так як Україна і країни пострадянського простору 

мають спільну історію, культуру і витоки законодавства. Досвід цих країн 

дозволить визначити, як сконструювали аналогічні норми про 

відповідальність ці держави, який шлях обрали, позначити подібності та 

відмінності законодавчих дефініцій, виявити найбільш ефективні методи 

побудови даних складів кримінальних правопорушень. Отже, зосередимося 

на деяких країнах англосаксонської, континентальної і азіатської правової 

сім'ї, а також виділимо особливості характерні для країн пострадянського 

простору. 

Країни з англосаксонською правовою системою. США. Основним 

законодавчим актом в США, що регулює на федеральному рівні кримінальну 

відповідальність за ухилення від сплати платежів, є розділ 26 Зводу законів 

США. Ключову роль у встановленні відповідальності за несплату платежів 
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до бюджетів грає Закон «Про внутрішні доходи» 1954 р. (чинна редакція - 

Кодекс «внутрішніх доходів» 1986 р.). Залежно від рівня оподаткування, 

відповідальність встановлюється за ухилення від сплати федеральних 

податків (до них відносять і митні платежі), податків штату, а також місцевих 

податків. За ухилення від сплати податків в штатах відповідальність 

передбачена законодавством штатів. Відзначимо, що принципи встановлення 

кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства в 

штатах аналогічні нормам федерального законодавства [2, С. 43]. 

Проаналізувавши розділ 26 Зводу законів США, відзначимо деякі ознаки, 

властиві податковим ухиленням. Так, американський законодавець виділяє як 

злочин необережне порушення податкового законодавства, а також 

злочини з усіченою і формальною конструкцією, коли вчинення однієї лише 

дії досить для визнання даного діяння закінченим. Федеральне законодавство 

США не поділяє ухилення від сплати податків і митних платежів, і 

кримінальне переслідування здійснюється за несплату податків в цілому. 

Особливістю федерального законодавства США є велика кількість злочинів, 

які передбачають відповідальність за ухилення від сплати платежів. Так, на 

думку американського юриста тут присутні понад 40 таких злочинів. 

Насправді, злочини в сфері несплати платежів регламентовані параграфами 

7201-7241 (проте параграфи 7233-7241 втратили силу) 26 розділу зводу 

законів США. В цілому статті про податки, збори, митні платежі в США 

відрізняються достатньою складністю і деталізованістю, що відбивається 

надалі і на складності застосування норм про кримінальну відповідальність 

за їх ухилення. Так, тут присутні статті про злочинні ухилення, які 

розмежовуються в залежності від: 1) виду податку, якого ухиляються; 2) 

об'єкта оподаткування; 3) способу його скоєння. Наявність безлічі складів 

податкових злочинів в США пов'язано, перш за все, з бажанням законодавця 

найбільш широко описати і всі можливі способи ухилення. Так, в 26 розділі 

зводу законів США можна зустріти такі злочини, як: 1) § 7201 «Спроба 
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ухилитися або уникнути сплати податку»; 2) § 7202 «Умисна відмова збирати 

або сплачувати податок»; 3) § 7205 «Шахрайські дії, вчинені для звільнення 

від утримання податку або відмови в наданні інформації»; 4) § 7206 

«Шахрайство і помилкові заяви»; 5) § 7211 «Помилкові заяви для покупців 

або орендарів, що стосуються сплати податку» та ін. Наприклад, § 7201 

встановлює відповідальність кожного, хто умисно намагається ухилитися від 

сплати податків, що підлягають сплаті [218]. Санкції за зазначені злочини 

досить суворі і передбачають такі види покарання, як позбавлення волі і 

великі штрафи (десятки і сотні тисяч доларів США). Більш того, винний 

повинен повністю оплатити витрати, пов'язані з судовим розглядом [155, С. 

69-73]. Як можна помітити, американський законодавець виділяє 

шахрайство як окремий спосіб несплати податків. Деякі податкові злочини 

також мають усічену конструкцію, коли одна лише спроба ухилитися 

визнається караною. Більшість податкових злочинів в США відбуваються 

шляхом обману. Варто зауважити, що в «Кодексі внутрішніх доходів» США 

встановлено обов'язок декларування всіх видів доходів. У такому випадку, як 

вказують у вищезгаданому акті, навіть доходи, отримані злочинним шляхом, 

повинні бути оподатковуваними. Однак важко уявити декларування 

злочинного доходу, так як фактично дані дії будуть визнанням провини 

платника податків за інші злочини. Виділяючи злочинне ухилення від сплати 

обов'язкових платежів, можна зустріти ухилення категорій як фелонии 

(§7201), так і мисдиминор (§ 7203, § 7231).  

Однією з характерних особливостей країн англосаксонської правової 

сім'ї, до яких відноситься і США, є наявність кримінальної відповідальності 

як фізичних осіб (до них відносяться також підприємці і посадові особи), 

так і юридичних - корпорацій. Так, поряд з фізичною особою, організація, яка 

ухилилась від сплати податків, виступає суб'єктом злочину. Істотною 

перевагою є диференціація і облік того факту, що ухилення часто 

здійснюється не тільки в інтересах керівника фірми, але і в інтересах 



79 

 

підприємства, де враховується вигода всіх засновників [5, С. 93-97]. Так, дії 

працівників корпорації ставляться їм у вину в разі вчинення ними ухилень в 

інтересах фірми. Засудження корпорації не є підставою звільнення 

працівників від індивідуальної відповідальності. Проте, у разі виправдання 

працівника юридична особа, може бути засуджена. Звільнення ж від 

кримінальної відповідальності корпорації можливо в разі, якщо працівник 

організації переслідував власну вигоду. 

Податкове законодавство США не поділяє статті в залежності від 

суб'єкта ухилення (фізичної особи або корпорації), а встановлює лише різні 

покарання в санкції статті. Так, в § 7201 штраф для фізичної особи 

встановлено в розмірі до 100 тисяч доларів, для корпорації до 500 тисяч 

доларів. Законодавство США приділяє велику увагу і обставинам, що 

виключають і пом'якшує кримінальну відповідальність за злочини пов'язані з 

несплатою платежів. Відповідно до встановленої практики, платник 

повинен довести, що при здійсненні податкового злочину у нього були 

поважні причини, що виправдовують його поведінку в тій чи іншій мірі. 

Існують певні види обставин, що сприяють пом'якшенню покарання. До 

таких відносять: незнання закону, намір сплатити податок пізніше, рада 

консультанта або бухгалтера, психічний стан, поганий стан здоров'я, добра 

репутація, порядність та ін. [89, С. 15-16; 70, С. 30–32]. Виділяючи злочинне 

ухилення від сплати платежів, слід згадати, що в США існують також такі 

форми діяння, як «уникнення податків» або «зменшення податків», які є 

законними. За загальним правилом, уникнення податків - «правомірне 

використання певного податкового режиму в цілях отримання переваг при 

сплаті податків, що допускаються самим законом» [55].  

Великобританія. Відповідальність за ухилення від сплати податкових 

платежів в Англії встановлена, як правило, в спеціальних законодавчих 

актах, хоча іноді вона виникає і на підставі норм загального права [164, С. 

42]. На відміну від законодавства США, Законом про кримінальне право 1967 
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року в Великобританії було скасовано традиційний поділ злочинів на 

фелонію і місдімінор. Норми про кримінальну відповідальність за податкові 

злочини в Англії містяться як в фінансових законах: Закон про грошові 

платежі 1935 р., Закон про порядок збору податків 1970 р., Закон про митні 

та акцизні збори 1979 р., Закон про фінанси 1986 р., Закон про фінансові 

служби 1986 р., Закон про прибутковий податок з корпорацій 1988 р., так і в 

законах, що регулюють окремі аспекти фінансових відносин. Так, норми про 

відповідальність за злочини, пов'язані з несплатою платежів, зокрема є в 

Законі про магістерські суди 1980 р., в Законах про кримінальну юстицію 

1986 і 1987 р.р. [214; 217; 213; 210; 208; 207; 199].  

Згідно із загальними правилами, ухилення від сплати обов'язкових 

платежів відносять до «злочинів проти держави, корони або уряду 

(політичних злочинів)». Основні види злочинів, пов'язаних з несплатою 

платежів, можна поділити на такі види: - вчинення шахрайських дій для 

ухилення від сплати податку на прибуток; - вчинення шахрайства з метою 

ухилення від сплати ПДВ; - будь-який обман державних органів, який 

призводить до ненадходження грошей в бюджет; - умисне введення в оману 

шляхом підробки документів та інформації, а також вчинення шахрайських 

дій з метою ухилення від сплати акцизу на імпортні товари або контрабанда 

товарів (наприклад, алкоголь, сигарети). Більшість кримінальних ухилень від 

сплати платежів пов'язують з вчиненням шахрайських дій. Відповідальність 

за них, як було сказано раніше, встановлюється окремими законодавчими 

актами. Виняток становить «обман державних органів», відповідальність за 

який встановлюється загальним правом [216]. Наприклад, Закон про порядок 

збору податків 1970 р. передбачає наступні порушення: надання 

недостовірної декларації до податкових органів; приховування відомостей 

про отримані доходи; повідомлення податковим органам невірних заяв, 

пов'язаних з розглядом судової справи зі сплати податку з прибутку або 

прибуткового податку [90, С. 9]. Злочини в області ухилення від сплати 
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митних платежів Англія також відносить до порушень податкового 

законодавства. Злочинним тут визнається умисне ухилення від сплати мита 

за ввезений товар згідно зі ст. 50 Закону про митні та акцизні збори. 

Розслідуванням проступків в сфері оподаткування займаються 

спеціальні органи, до функцій яких входить збір податків, а також контроль 

за ними.  

В Англії, так само як і в США, застосовується кримінальна 

відповідальність (з санкцією у вигляді штрафу) по відношенню до 

юридичних осіб [195, С. 155]. У порівнянні з США, в Великобританії 

кримінальна відповідальність за несплату платежів є більш жорсткою - 

перелік пом'якшуючих обставин, подібний до наведеного раніше, тут, по 

суті, відсутній, а угоди про визнання провини не поширені. Покарання за 

умисну несплату податків та інших платежів передбачає штраф або тюремне 

ув'язнення до 7 років. Ці покарання також можуть бути призначені за 

сукупністю вчинених діянь. Лише такий злочин, як «обман державних 

органів», який призводить до ненадходження грошей в бюджет, передбачає 

максимальне покарання - довічне позбавлення волі або необмежений штраф 

[216]. Прецедент, аналогічний США, який встановлює принципи 

кримінальної відповідальності за несплату платежів, існує і в Англії. 

Канада. Система відповідальності за несплату платежів до бюджетів, 

яка встановлена в Канаді, дуже близька, в силу об'єктивних причин, до 

системи в США, проте вона має і свої специфічні ознаки. Всі види 

обов'язкових платежів, що надходять до бюджету незалежно від виду 

податку, відносять до податкових, і передбачають рівні міри покарання. 

Кримінальна відповідальність за несплату платежів в Канаді встановлена 

Законом «Про акцизний податок» і Законом «Про прибутковий податок», 

Законом «Про митниці», а також кримінальним кодексом Канади. 

Розмежування і суспільна небезпека діянь у формі несплати обов'язкових 

платежів тут залежить від способу вчинення даного злочину. Так, податкове 
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шахрайство є більш суспільно небезпечним злочином на відміну від простого 

ухилення від сплати податків, і стаття про кримінальну відповідальність за 

нього міститься в КК Канади [206]. Відповідно до ст. 238 Закону «Про 

прибутковий податок», якщо після закінчення фінансового року платник 

податків не подав декларацію про доходи, він є винним в скоєнні злочину. 

Покарання за вказане діяння призначається судом, і передбачає штраф від 1 

до 25 тисяч канадських доларів або позбавлення волі на строк до 14 років. 

[200].  

Кримінально-правові методи регулювання в Канаді тісно 

використовуються з методами соціального контролю. Так, досить цікавим 

видається той факт, що після винесення обвинувального вироку за несплату 

платежів слідує обов'язкова публікація зазначених відомостей в засобах 

масової інформації [101, С. 309]. Тут так само, як і в розглянутих вище 

країнах, існує поняття податкової мінімізації (зменшення податків), яке не 

слід плутати з ухилянням від сплати податків, що є правопорушенням. 

Суб'єктом злочинного діяння може виступати як фізична, так і юридична 

особа [154, С. 43-47]. Особливістю, для Канади є і те, що «незалежно від 

вини платника податків при здійсненні повторного порушення протягом 

трьох років особа зобов'язана сплатити штраф у розмірі 10% від суми 

задекларованого податку» [101, С. 12].  

Особливістю для Канади є те, що «незалежно від вини платника 

податків при здійсненні повторного порушення протягом трьох років особа 

зобов'язана сплатити штраф у розмірі 10% від суми задекларованого 

податку» [178, С. 255-259].  

Франція. Статті про кримінальну відповідальність за ухилення від 

сплати платежів у Франції містяться в Податковому кодексі 1950 року (ст. ст. 

1727-1756). Кримінальний кодекс Франції 1992 р. не знає складів податкових 

злочинів [178, С. 255-259]. Якщо орієнтуватися на класифікацію надану у КК 

Франції, то маємо поділити усі правопорушення податкового і митного 
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законодавства визначені у Податковому кодексі на кримінальні проступки 

(ст. ст. 1721-1740) і злочини (ст. ст. 1741-1756).  

До кримінально-правових проступків Податковий кодекс, зокрема, 

відносить такі діяння як: неподання декларації про доходи або затримка в її 

наданні (ст. 1728); надання завідомо неправдивої декларації (ст. 1729); 

несвоєчасна сплата податків (ст. 7130-7130 B); порушення правил 

виставлення рахунків-фактури (ст. 1737); недотримання декларування або 

оплати податку в електронній формі (ст. 1738) та інші проступки. 

За порушення зазначених вище норм встановлюється відповідальність 

у вигляді штрафу на суму від 50 євро до 50 тисяч євро, як санкції у вигляді 

збільшення сум податків, які підлягають сплаті аж до 80%. 

Злочином, згідно із законодавством Франції, є вчинення податкового 

шахрайства. Згідно ст. 1741 Податкового кодексу «будь-хто, хто ухилився, 

або намагався ухилитися повністю або частково від сплати податків 

обманним шляхом, або той, хто навмисно відмовився від декларування своїх 

доходів і іншим способом перешкоджав сплаті податків, підлягає 

кримінальній відповідальності». Таким чином, вчинення навіть спроби 

ухилення шахрайським способом визнається злочинним. Санкція за цей 

злочин передбачає штраф у розмірі до 500 тисяч євро і тюремне ув'язнення 

терміном до 5 років. Особливий інтерес викликають деякі кваліфіковані 

ознаки даного злочину, так, штраф збільшується до 2 мільйонів євро, а 

позбавлення волі до 7 років, якщо злочин було скоєно: - за сприяння 

організацій, що знаходяться за кордоном; - за коштами фізичних або 

юридичних осіб або який-небудь організації, трасту або установи, створеної 

за кордоном; - шляхом використання недостовірної особистості або 

підроблених документів; - шляхом створення фіктивного акту або 

взаєморозрахунку або створення фіктивної організації. 

Специфічна ознака у Франції - можливість суду позбавити винного, в 

зв'язку з вчиненням податкового злочину, цивільних, політичних прав, а 
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також права займатися комерційною діяльністю. Франція перейняла 

великий досвід сім'ї загального права і передбачила в якості суб'єкта злочину, 

в тому числі податкового, - юридичну особу. Більш того, ст. 1745 

Податкового кодексу Франції встановлює можливість нести солідарну 

відповідальність організації і фізичних осіб, коли відповідальність у формі 

сплати штрафу може бути розділена постановою суду. 

Німеччина. Кримінальний кодекс (Кримінальне уложення) 

Федеративної Республіки Німеччина 1871 р. [215] не містить складів 

податкових злочинів, виняток становлять лише підробка знаків сплати мита 

(§148) і порушення податкової таємниці (§355). Статті про податкові, митні 

правопорушення та злочини повністю розташовується у Положенні про 

податки і платежі 1977 р. [197]. До податкових платежів у Німеччині 

відносять всі види платежів, включаючи митні, що позначено в §369 

зазначеного вище Положення. Слід зауважити, що Положення про податки і 

платежі досить чітко розмежовує податкові правопорушення (§377-384) і 

податкові злочини (§369-376), визначаючи їм різні ознаки і розміщуючи їх в 

самостійних розділах [205]. Частина 1 § 370 передбачає покарання до 5 років 

або штраф для тих, хто: - надає в фінансові та інші державні установи 

неповні або неправильні відомості, що відносяться до оподаткування; 

протиправно використовує податкові пільги, які призводять до звільнення від 

сплати податку або його зменшення для себе або інших осіб; частина 2 

встановлює кримінальну відповідальність за замах на ухилення від сплати 

платежів, вчинене з ознаками, передбаченими § 370. Більш тяжким 

податковим злочином, згідно ч. 3 § 370, визнається діяння, коли злочинець: 

значно скоротив податки, невиправдано отримавши податкові пільги; - 

використовував своє становище державного службовця; зробив це діяння в 

складі групи осіб, які займаються цим на професійній основі. За зазначені 

вище злочини Положення про податки і платежі містить покарання у 

вигляді позбавлення волі на строк від 6 місяців до 10 років. Слід зауважити, 
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що положення цього пункту відносяться і до випадків ухилення від сплати 

митних платежів держав-членів Європейського Союзу, про що прямо вказано 

в ч. 6 даного параграфа. § 373 містить самостійний злочин - «Ухилення від 

сплати митних зборів, вчинене із застосуванням зброї, або предметів, 

використовуваних як зброї, або в складі групи осіб, які займаються цим на 

професійній основі». Зауважимо, що суб'єктом податкових злочинів в 

Німеччині може бути тільки фізична особа [151, С. 14]. Примітно і те, що тут 

міститься стаття, що надає суду право позбавити винного в податковому 

злочині політичних прав, а також права займати державні посади. В якості 

додаткового покарання може бути призначена конфіскація майна (наприклад, 

у випадках приховування об'єктів оподаткування). Максимально можливі 

терміни давності за тяжкі злочини проти податкової системи Німеччини 

складають 10 років. Строки давності припиняються не тільки у випадках 

вчинення злочину, але й у випадку вчинення адміністративного 

правопорушення. Німецький законодавець передбачив спеціальний вид 

звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, коли винний 

доповнить надані їм у фінансові органи недостовірні відомості і надасть 

раніше приховані їм дані [90, С. 8-9]. Слід підкреслити, що законодавство 

Франції, і законодавство Німеччини у якості розмежувальної ознаки між 

податковим проступком та злочином визначають розмір шкоди, яка 

спричиняється ухиленням від сплати податків.   

Іспанія. Кримінальна відповідальність за порушення норм про сплату 

податків, зборів та митних платежів в Іспанії встановлена Кримінальним 

кодексом Іспанії 1995 р. КК Іспанії передбачає двоступеневу систему 

відповідальності. Так, порушення податкового законодавства, що тягнуть 

кримінальну відповідальність, поділяються на проступки (вони тягнуть більш 

м'яке покарання) і злочини (передбачають більш жорсткі покарання). 

Відповідальність за несплату платежів міститься в розділі XIV книги II 

«Злочини проти національного майна і соціального забезпечення», а всі 
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злочини тут можна поділити на такі групи: 1) ухилення від сплати платежів 

до державного або регіональних бюджетів (ст. ст. 305-305- біс); 2) ухилення 

від сплати сум платежів до бюджету Європейського Союзу (ст. 306); 3) 

ухилення від сплати послуг соціального забезпечення (ст. ст. 307-307 тер); 4) 

вчинення шахрайських дій з державними виплатами, пособниками або 

грантами (ст. 308); 5) порушення правил ведення фінансового, 

бухгалтерського обліку (ст. 310). 

Слід зауважити, що КК Іспанії в статтях про злочини проти податкової 

системи містить як кримінально-правові норми про відповідальність, так і 

процесуальні. Тут же регламентуються правила призначення покарання і 

звільнення від кримінальної відповідальності за ці злочини. Ч. 1 ст. 305 КК 

Іспанії встановлює відповідальність будь-кого «хто в результаті дії або 

бездіяльності обманює державні або регіональні органи, ухиляється при 

цьому від сплати податків, які повинні бути утримані державою, або якщо 

особа користується податковими пільгами, отриманими неналежним чином, 

при тому, що ці суми перевищують 120 тисяч євро » [212]. Покарання за цей 

злочин передбачає позбавлення волі від 1 року до 5 років і штраф в розмірі, 

який в шість разів перевищує суму ухилення. Наступні частини зазначеної 

статті визначають кримінальну відповідальність, яка має настати 

спричиненої ухиленням більш меншої суми. Відповідно, встановлені більш 

м’якої санкції. У такій спосіб законодавець диференціює відповідальність за 

вказані діяння.  

Специфічною ознакою в Іспанії є те, що крім покарань, зазначених 

вище, суд також може позбавити винного права отримання субсидій чи іншої 

державної допомоги, а також прав використання податкових пільг або 

соціального забезпечення на період від 3 до 6 років. Найбільш тяжкі ознаки 

податкових ухилень містяться в ч. 1 ст. 305 біс, до них відносяться: а) сума 

ухилення розміром понад 600 тисяч євро; б) вчинення ухилення в злочинній 

групі або організації; в) з використанням фізичних або юридичних осіб, які 
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перебувають в офшорних зонах або територіях, де буде неможливо 

визначити їх податковий статус. Кримінальний кодекс Іспанії передбачив 

можливість притягнення за податкові злочини не тільки фізичних, а й 

юридичних осіб. Санкції для юридичних осіб становлять кримінальні 

штрафи, а також позбавлення права отримувати субсидії від держави (ст. 

310-біс).  

Італія. Основні положення, що стосуються кримінальної 

відповідальності за ухилення від сплати податків і зборів в Італії, містяться в 

окремих нормативно-правових актах. До таких належать: Декрет Президента 

від 29 вересня 1973 р. № 600 «Загальні положення про перевірку податку на 

прибуток» [203], Законодавчий Декрет 10/03/2000 № 74 «Про податкові 

злочини». Відповідальність за несплату окремих видів податків 

встановлюється нормативними актами, що регламентують конкретну 

оподатковувану діяльність. Так, кримінальну відповідальність за ухилення 

від сплати податків при видобутку корисних копалин встановлює 

Законодавчий Декрет від 30 серпня 1993 року № 3313 [204].  

Найбільш поширені види податкових злочинів, що містяться в Декреті 

10/03/2000 № 74 це: 1) подача податкової декларації з використанням 

фальшивих рахунків-фактур (для неіснуючих угод) (ст. 2); 2) подача 

податкової декларації з використанням інших шахрайських способів (ст. 3); 

3) подача свідомо помилкової податкової декларації (ст. 4); 4) відмова від 

подачі податкової декларації (ст. 5); 5) видача фальшивих рахунків-фактур 

(для неіснуючих угод), (ст. 8); 6) приховування або знищення бухгалтерських 

книг (ст. 10); 7) облудне віднімання сплати податку (ст. 11). Злочинним є і 

замах на вчинення перерахованих вище діянь. Обов'язковою ознакою 

злочинного ухилення від сплати податків є наявність наміру не заплатити 

податок. Попередньою умовою кримінальної відповідальності за ухилення є і 

досягнення певної суми несплати податків - понад 30 тисяч євро.  
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Питання ухилення від сплати митних платежів в Італії регулюються 

Декретом Президента від 23 січня 1973 р № 43 «Звід законів з питань митної 

справи» [203]. Зауважимо, що законодавець Італії не виділяє статей про 

кримінальну відповідальність за ухилення від сплати митних платежів. У разі 

несплати чи несвоєчасної сплати митних платежів, а також інших митних 

зборів в Італії передбачаються адміністративні штрафи, сплата пені, а також 

відсотків від сум встановленого платежу. Кримінально-правові заходи 

передбачаються лише за контрабанду. Їй присвячена глава 7 розділу VII 

«Контрабанда» [202]. 

Далекосхідна правова сім'я. Китай. Питання кримінальної 

відповідальності за ухилення від сплати обов'язкових платежів у Китаї 

вирішуються на підставі Кримінального кодексу Китайської Народної 

Республіки від 1 липня 1979 р. Так, злочинні ухилення поміщені в частині 2 

глави 3 «Злочини, які посягають на соціалістичну ринкову економіку», 

розділу 6 «Злочини, ставлять під загрозу збір податків» (ст. ст. 201-212 КК 

КНР). Виділення кримінальної відповідальності за податкові злочини в 

самостійному розділі говорить про особливе значення податкових платежів в 

Китаї. Згідно ст. 201 КК КНР, «платники податків, які шляхом обману, 

приховування інформації, надання неправдивої податкової декларації або її 

неподання не платять порівняно великі суми податків, якщо сума 

несплачених податків становить понад 10%, але менше 30%, підлягають 

позбавленню волі терміном до семи років і штрафу» [181].  

Специфічною рисою є і те, що китайський законодавець передбачив 

відповідальність за несплату податку, вчинену шляхом насильства або 

погрози насильства (ст. 202 КК КНР). Формулюючи розміри ухилення в 

Китаї, в окремих статтях кримінального закону використовують як фіксовані 

суми (наприклад, ст. 203 - 10000 юанів), так і оціночні ознаки «великі суми 

податків» і «особливо великі суми податків». Однак Кримінальний кодекс не 

розкриває понять «великі суми», «особливо великі суми». Вони визначаються 
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в роз'яснюють положеннях Верховного народного суду КНР [118]. Митні 

платежі в Китаї відносять до самостійної різновиду податку, і кримінальна 

відповідальність передбачається в ст. ст. 204, 205, 209 КК. Так, злочинним 

визнається подання неправдивої декларації на експорт товарів або вчинене 

іншим обманним способом отримання податкових пільг від держави. 

Особливе значення в кримінальному законі Китаю приділяється ухиленням 

від сплати податків, пов'язаних з рахунками по податкам (ст. ст. 205 - 210 КК 

КНР). Згідно абз.1 ст. 205 випуск фальшивих рахунків з метою повернення 

податку на експорт, або для компенсації інших податків передбачає 

покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років зі штрафом 

до 500 000 юанів. Як покарання за податкові злочини передбачені: штраф, 

позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі, а також 

конфіскація майна. Відзначимо, що аж до 2011 року за вчинення найбільш 

тяжких податкових злочинів була передбачена смертна кара. Все ж китайське 

кримінальне законодавство на сьогоднішній день залишається найбільш 

репресивним.  

Суб'єктом розглянутих злочинів може бути як фізична, так і юридична 

особа (ст. ст. 17, 30 КК КНР). Причому в разі організації ухилення від сплати 

податків кримінальну відповідальність понесе як юридична особа, так і 

посадові особи, уповноважені сплачувати податки і збори. Прикладом 

особливостей реалізації кримінальної відповідальності в Китаї є вирок 

народного суду провінції Чжецзян від 2014 р. Так, згідно з вироком компанія 

Хайянь Цянь підривала національні закони про збір податків, 

використовувала при цьому декларацію із завищеними витратами для того 

щоб уникнути сплати податків на загальну суму 262 315 тис. юанів. В 

результаті засудження кримінальну відповідальність понесли: 1. компанія 

Хайянь Цянь; 2. керівник компанії Квак; 3. бухгалтер ВУ1 [61]. Вирок 

народного суду провінції Чжецзян від 2014 р. містив звинувачення компанії 

Хайянь Цянь в ухиленні від сплати податків. Злочини, які не ввійшли в 
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розділ про несплату податків, але пов'язані з несплатою податків до 

державного бюджету, поміщені і в главу про службові злочини. До них 

відносяться, зокрема, ст. ст. 404-406 КК, передбачена кримінальна 

відповідальність співробітників податкових органів у разі, якщо вони не 

стягують податки, або стягують менші суми податків.  

Японія. На відміну від Китаю в Японії кримінальна відповідальність за 

ухилення від сплати податкових платежів встановлена не Кримінальним 

законом, а іншими нормативними актами, такими як Закон «Про стягнення 

державних податків» 1959 р. [61] , Закон «Про податок на прибуток» 1947 р. 

[63], Закон «Про податок корпорацій» 1947 р. [62]. Однак при притягненні до 

кримінальної відповідальності застосовуються підрозділи Загальної частини 

КК Японії.  

Проаналізувавши кримінальне законодавство Японії про податкові 

злочини, можна виділити наступні види злочинів, пов'язаних з несплатою 

платежів: відображення в декларації недостовірних відомостей; неподання 

митної або податкової декларації; несплата податку або платежу; несплата 

податку або платежу, поєднана з приховуванням зобов'язань або обманом. 

Відзначимо й те, що в Японії диференціюється кримінальна відповідальність 

за ухилення від сплати державних і місцевих податків. Залежно від виду 

податку тут передбачені наступні види ухилень від сплати державних 

податків: ухилення від сплати прямих податків, таких як податок на 

прибуток фізичних осіб і податок на прибуток корпорації; неподання 

податкової декларації; ухилення від сплати податку на споживання (податок 

на отримання в Японії десь схожий на український ПДВ); ухилення від 

сплати прибуткового податку; ухилення від сплати акцизного збору.  

Питання кримінальної відповідальності в разі ухилення від сплати 

митних платежів вирішуються відповідно до Закону «Про митниці» 1954 р. 

Так, згідно зі ст. 110 зазначеного закону, підлягає покаранню до 10 років 
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позбавлення волі, або покарання у вигляді штрафу до 10 млн. ієн, або обом 

покаранням, той хто: 

1) обманом чи іншим способом уникнув сплати мита, а також 

неправомірно відшкодував мито; 

2) шляхом обману чи іншим незаконним засобом ввіз товари без сплати 

митних зборів...[64]. В Японії для доведення вини у злочинному ухиленні від 

сплати платежів слід встановити наявність наступних ознак діяння: вчинення 

ухилення фізичною особою, або корпорацією, шляхом обману чи іншим 

протиправним способом, в результаті якого сталася несплата податку, або 

його неправомірне повернення. Необхідна також причинно-наслідковий 

зв'язок між протиправним діянням у формі ухилення і наслідками у вигляді 

заподіяння шкоди державі, так само як і досягнення певної суми шкоди, яка 

спричиняється фактом ухилення [177]. Характерною особливістю права 

Японії є і те, що тут, за прикладом країн загального права, кримінальну 

відповідальність за несплату платежів до бюджетів несуть не тільки фізичні 

особи, а й корпорації [69, С. 112-113].  

Країни пострадянського простору. Як було вищезазначено, держави 

пострадянського простору мають з Україною спільну історію, культуру, а 

також витоки законодавства. Обравши свої способи кримінально-правової 

протидії податковим та митним злочинам, вони все ж зберегли загальні 

підходи до кримінально-правових засобів протидії податковим злочинам. 

Отже, недоцільним розглядати ці держави у відриві один від одного, а 

найбільш конструктивним є розгляд їх в комплексі. З урахуванням вчення 

про склад кримінального правопорушення позначимо об'єктивні і суб'єктивні 

елементи цих діянь, окремі їх ознаки, а також специфіку притаманну їм, в 

окремих державах.  

Норми про кримінальну відповідальність у всіх країнах 

пострадянського простору закріплені в кримінальних кодексах. Законодавці 

розташували статті, які піддаються розгляду в цьому підрозділі, у розділах 
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(главах) про економічні злочини, по-різному позначивши найменування 

останніх. Зокрема, позначив главу VIII як «Кримінальні правопорушення у 

сфері економічної діяльності», останнім пов'язано зі специфікою норм 

Загальної частини, що визначила двоступеневу систему кримінальних 

правопорушень -  злочини і кримінальні проступки.  

КК Грузії більш конкретно систематизував економічні злочини по 

главам, помістивши їх в розділ 8, де норми про кримінальну відповідальність 

за податкові злочини містяться в главі XXVIII «Злочини у сфері фінансової 

діяльності» [180]. Незважаючи на назву глав (розділів), можна резюмувати, 

що усі кодекси в тій чи іншій мірі закріплюють єдині норми про 

відповідальність за економічні злочини і в рамках цих норм - статті про 

ухилення від сплати податків, зборів та інших платежів. Законодавець кожної 

з країн обрав свій спосіб побудови статей про кримінальну відповідальність 

за ухилення від сплати податків і митних платежів. Хтось обрав шлях, згідно 

з яким визначив одну статтю про злочинне ухилення від сплати податків і 

(або) зборів (Грузія, Білорусія), при тому, що в даному випадку був 

сформульований простий спосіб конструювання статті - описовий. Другу 

групу складають кримінальні кодекси Молдови, Вірменії. В них законодавці 

обрали шлях диференціації кримінальної відповідальності за ухилення від 

сплати податків. В кожному з КК існує по дві статті, які регламентують 

кримінальну відповідальність. Так в залежності від суб'єкта оподаткування 

були сконструйовані статті КК Молдови, Вірменії. На відміну від 

перерахованих критеріїв, в КК України в основу був покладений вид 

платежів, як критерій диференціації, де загальною нормою, яка встановлює 

кримінальну відповідальність за ухилення є ст. 212  КК України «Ухилення 

від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів», а спеціальною 

виступає ст. 212-1 КК України «Ухилення від сплати страхових внесків на 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». 
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Однак, такі держави як Грузія і Вірменія не виділили в якості 

самостійних - митні платежі, встановивши кримінальну відповідальність за 

несплату податків, а також інших платежів в одній статті Кримінального 

кодексу. Отже, зазначимо, що в КК Грузії не згадується про інші платежі, а 

категорія  «податки», включає всі види обов'язкових платежів. 

В рамках розглянутого вище, виходячи з аналізу статей Кримінальних 

кодексів країн пострадянського простору, об'єктом кримінальних 

правопорушень, при злочинному ухиленні від сплати платежів до бюджетів, 

є передбачена законодавством цих країн система правовідносин, що 

передбачає обчислення і сплату податків, зборів та інших платежів до 

бюджетів різних рівнів.  

Враховуючи, що більшість опитуваних респондентів, виступили за 

запозичення цінного передового зарубіжного досвіду, то постає питання про 

те, які саме ідеї є першочерговими для впровадження їх до вітчизняної 

практики оподаткування. Так, на підставі отриманих даних маємо наступні 

показники та пропозиції: впровадження нових форм податкового контролю - 

69,4%; податковий моніторинг, як форма податкового контролю, що 

дозволить завчасно запобігти спробам використання схем з ухилення від 

сплати податків – 59,1%; альтернатива щодо продовження впровадження всіх 

дій проекту BEPS, що дозволить створити більш прозоре податкове 

середовище – 56,4%; вдосконалення кримінального законодавства, що має 

базуватися на доцільності більш поглибленої конкретизації ознак складу 

кримінального правопорушення в частині способів та мотивів вчинення 

діяння і більш узагальненого підходу до визначення ознак спеціального 

суб’єкта розглядуваного діяння – 53,1%; 7,1% згадали про необхідність 

впровадження до законодавства антиухильних правил (TAAR), які є 

частиною SAAR; 18,8% наголошують на необхідності введення до 

українського законодавства критерію ефективного управління; 0,9% відповіді 

на запитання не знайшли. Крім того, йшлося і про актуальність розробки 
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запобігаючих заходів щодо  ухилення від сплати платежів – 87,9%. Тут 

виникає необхідність у запозиченні зарубіжного позитивного досвіду у 

боротьбі з цим негативним явищем. 80,8% експертів виступають за 

впровадження передового іноземного досвіду у цьому напрямку. І 

першочерговою ідеєю для запозичення до вітчизняної практики 

оподаткування є впровадження нових форм податкового контролю – 69,4%.  

Висновки до 1 розділу 

Дослідивши соціально-економічні та правові підстави кримінальної 

відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів) маємо наголосити на наступному.  

Встановлення кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів) відповідає загальновизнаним 

науковим критеріям криміналізації діянь. 

Показовим є той факт, що практично всі держави з розвиненою 

ринковою економікою (про що більш докладніше у підрозділі 1.3.), 

зіткнулися свого часу (причому набагато раніше ніж Україна) з проблемами 

ухилення від сплати податків, пішли по шляху протидії такого роду 

діяльності кримінально-правовими засобами є соціально обумовленим. 

Соціальна-правова обумовленість кримінально-правової заборони, 

визначеної в ст. 212 КК, підтверджується наявністю наступних критеріїв 

криміналізації: кріміналізіруєме діяння 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.  

На тлі підвищення наукового інтересу до проблем соціальної 

обумовленості будь-якої кримінально-правової норми, особливої 

актуальності набуває ця проблема саме стосовно ступеню відповідності 

суспільним потребам досліджуваного нами злочину, ознаки якого визначені у 
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змісті ч. 1-3 ст. 212 КК. В сучасних умовах, коли права, свободи та законні 

інтереси людини, громадянина є найвищою соціальною цінністю,  а їхній 

захист особливо актуальним, - посилюється проблема відповідності ознак 

складу кримінального правопорушення (злочину) змісту санкції а підстав 

застосування заохочувальних заходів ступеню небезпечності діяння та 

чинним вимогам до дієвості кримінально-правових заходів впливу. 

Відштовхуючись від того, що категорії «соціальної обумовленості» та 

«криміналізації діяння» є різними (друга є складовою першої), - маємо 

визнати, 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. Враховуючи той факт, що  економіка 

держави, сфера господарської та фінансової діяльності перебувають в стані 

інтенсивного реформування, - маємо визнати те, що проблема «соціальної 

обумовленості» розглядуваної норми не втрачатиме актуальності ще доволі 

тривалий час. Причому актуальними залишатимуться різні аспекти цієї 

соціальної обумовленості. Зокрема, ті що стосуються: чіткості визначення 

ознак складу злочину (способу вчинення діяння, переліку  та характеристики 

ознак спеціального суб’єкта, мотиву та форм вини тощо); повноти та 

дотримання мінімально необхідної надмірності даної кримінально-правової 

заборони, що передбачає, в свою чергу, належне співвідношення тяжкості 

діяння та ступеню суворості санкції, широку сферу для реалізації по 

можливості альтернативних видів покарання, що безпосередньо стосується  

співвідношення диспозиції та санкції, визначених у ч. 1-3 ст. 212 КК. 

В проблемах криміналізації та соціальної обумовленості даного діяння 

суттєво відтворюється доволі низький рівень правосвідомості населення 

щодо розуміння важливості своєчасного виконання обов’язку по сплаті 

податків, зборів (обов’язкових платежів). До того ж історично сталим є стан 
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бажання громадян всіляко ухилитися від даного обов’язку, що набуло нових 

сучасних специфічних ознак, зважаючи на доволі складний процес 

реформування податкової сфери та впровадження в господарську діяльність 

новітніх технологій. Все це, безумовно, позначається на профілактичній 

сутності кримінально-правової норми, визначеної у ст. 212 КК, вимагає 

більш прискіпливого аналізу усіх елементів кримінально-правової 

характеристики даного діяння, своєчасного реагування законодавця на зміни, 

які відбуваються у соціально-економічному житті суспільства. 

Генезис виникнення та розвитку законодавства про злочинне ухиленні 

від сплати податків і платежів в Україні можна, з достатнім ступенем 

умовності, розділити на наступні етапи: 

1) X - початок XIII століть. Даний етап характеризується оформленням 

фіскальних функцій давньоруської держави, а також встановленням окремих 

норм за ухилення від сплати податків і митних платежів. Говорити про 

системність відповідальності за ухилення від сплати податків і платежів в 

цей період не доводиться; 

2) XIII - XV століття. Період монголо-татарського іга. У цей період 

фіскальні функції у князівств були спочатку практично повністю вилучені, 

потім поступово поверталися. Відповідальність за несплату платежів і 

податків в цей період встановлювалися окремо в кожному князівстві; 

3) Друга половина XV століття - перша половина XVIII століття. Етап 

характеризується закріпленням і оформленням системи відповідальності за 

несплату податків і митних платежів. В даний період з'являються такі правові 

акти, як Соборне уложення 1649 року і Митні Статути 1653 і 1667 років, які 

разом з окремими Указами Петра I і формують систему відповідальності за 

аналізовані діяння аж до початку правління Катерини II; 

4) Друга половина XVIII століття - 1917 рік. Характеризується 

кодифікаційною роботою і поступовим оформленням стрункої чіткої системи 

адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату податків і 
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платежів. Однак переважаючою все ж була відповідальність адміністративна 

(фінансова), а отже особливого значення має в цей період адміністративна 

преюдиція.  

5) 1917-1991 роки - радянський період. Характеризується поступовим 

переходом від адміністративної до кримінальної відповідальності за несплату 

податків. Відповідальності за несплату митних платежів в цей період, по суті, 

не було - адже держава монополізувала зовнішньоекономічну діяльність.  

6) 2001 рік – та сучасний період. Характеризуються внесенням 

доповнень до кримінального законодавства, що діяло на той період, появою 

статей про злочинне ухилення від сплати платежів до бюджетів; 

реформуванням податкового і митного законодавства; остаточною 

криміналізацією діянь у формі несплати податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів.  

Проведений нами аналіз змін, яких зазнала ст. 212 КК з моменту 

прийняття Кримінального кодексу 2001 р. до тепер, надає підстави для 

певних узагальнень щодо спрямування реформування кримінального 

законодавства. Зміни відбувалися за наступними напрямами. Насамперед, 

вони стосувалися санкцій даної статті. Так санкції  ст. 212 КК 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) 

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 

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

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

відповідальності – у разі досягнення податкового компромісу.  
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Історичний аналіз кримінальної відповідальності за несплату податків і 

платежів показує, що в усі часи в державі існували громадяни (піддані), які 

не бажали сплачувати податки і всіляко ухилялися від цього. Відповідно, 

держава протягом століть намагався зібрати максимальну кількість податків і 

не допустити ухилення від їх сплати. У цій боротьбі держави і платників 

податків успіх був не завжди на стороні держави. І посилення 

відповідальності за несплату податків позитивно позначалася на поповненні 

бюджету на дуже нетривалий час. Проте з іншого боку більш сувора 

відповідальність тягнула за собою більш досконаліші способи і методи 

ухилення від оподаткування. Це явище набувало масового характеру, або 

перетворювалось у бунт. Проте, необхідність криміналізації ухилення від 

сплати податків і зборів не викликає сумніву і підтверджується, в числі 

іншого, і історичним досвідом встановлення відповідальності за несплату 

податків та інших платежів. 

Об'єктивна сторона кримінального правопорушення. Об'єктивний вираз 

ухилення від сплати податків в різних формах було закріплено в 

Кримінальних кодексах розглянутих зарубіжних країн. Виходячи з того, як 

це було зроблено, можна виділити дві групи: 1) кодекси, які передбачили 

законодавчий опис способів вчинення кримінального правопорушення 

(Молдова, Вірменія, Білорусія); 2) кодекси, що не передбачали опис таких 

способів (Грузія). Описуючи способи ухилення, перша група країн визначила 

два основних: неподання необхідних документів фінансової звітності або 

включення в ці документи перекручених відомостей. Цікавим, з точки зору 

побудови об'єктивної сторони, є  зміст дефініції ст. 206 в КК Вірменії, в якій 

містяться ознаки «злісного ухилення», визначається характер несплати 

податків. Вживання даного терміну представляється невиправданим, 

оскільки диспозиція даної статті вже передбачає вчинення діяння у великому 

розмірі, як конструктивної ознаки складу кримінального правопорушення.  
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Друга група країн, навпаки, не здійснює опис способів вчинення 

податкових кримінальних правопорушень, вказуючи лише на саме ухилення, 

а також його розміри. Якщо країни обрали різні шляхи конструювання 

диспозицій цих статей, то обов'язковою ознакою злочинного ухилення 

податкових і митних платежів, який присутній скрізь, є суспільна небезпека, 

яка виражається в розмірах ухилення. (наприклад, у Вірменії вказується на  

великий розмір).  

Суб'єкт кримінального правопорушення. Суб'єктом ухилення від 

сплати податків всіх розглянутих країн є осудна фізична особа, яка в силу 

закону зобов'язана надавати фінансову звітність, декларації про доходи, а 

також іншу передбачену законодавством бухгалтерську документацію 

(фізична особа, посадова особа юридичної особи). У КК Вірменії містяться 

статті, що передбачають кримінальну відповідальність за ухилення від 

сплати податків громадянина, держави (ст.206). У зв'язку з визначеним 

виникає питання: «що робити в разі ухилення фізичної особи, що не має 

громадянства зазначених країн?» Проте країн пострадянського простору 

використовується поняття - фізична особа. Законодавчий досвід інших країн 

світу в частині визначення ознак суб’єкта кримінального правопорушення 

логічно передбачає характеристику кримінально-правових положень про 

відповідальність юридичних осіб, яка зокрема визначена в КК Молдови та 

Грузії. Так в Молдові поряд з фізичною особою, суб'єктом ухилення від 

сплати податків і митних платежів може виступати і юридична особа. Ст. 

244 КК Молдови «Ухилення підприємств, установ і організацій від сплати 

податків» і ст. 249 КК «Ухилення від сплати митних платежів» передбачає 

такі умови. Відзначимо, що до недавнього часу в КК Молдови не 

передбачалася відповідальність за ухилення від сплати податків з фізичних 

осіб. Ці дії були  криміналізовані в статті 244-1 лише в жовтні 2011 р.  

В даному контексті цікавою є позиція грузинського законодавця, який 

передбачає кримінальну відповідальність юридичних осіб (ст. ст. 7, 40, глава 
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XVIII). Проте стаття 218 «Ухилення від сплати податків», визначає лише 

санкцію по відношенню до фізичних осіб. Проте позитивним є те, що і КК 

Молдови і КК Грузії містять норми в Загальній частині де йдеться про те, що 

«Кримінальна відповідальність юридичної особи не виключає 

відповідальності фізичної особи за вчинений злочин». В цілому, кожна з 

країн закріпила положення про суб'єктів даних кримінальних правопорушень 

з урахуванням їх правових систем і умов розвитку. 

Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення. Ухилення від 

сплати податків в країнах пострадянського простору засноване на позиції, 

згідно з якою всі ці дії можуть бути здійснені тільки в умисній формі. 

Виділимо держави, які прямо вказали на умисну форму вини ухилення від 

сплати податків в диспозиціях - Грузія, Білорусія, і країни, де умисну форму 

вини ми можемо виявити шляхом тлумачення диспозицій - Вірменія. У ст. 

243 КК Білорусії прямо вказується, що ухилення скоєно «шляхом 

приховування, умисного заниження податкової бази або шляхом ухилення 

від подання податкової декларації (розрахунку) або внесення до неї завідомо 

неправдивих відомостей». На даному прикладі можна спостерігати, що при 

описі способів, законодавець прямо вказав на навмисність одного з них. 

Відсутність такого застереження в останніх способах не є підставою вважати, 

що вони можуть бути вчинені з необережною формою вини. Відзначимо, що 

і саме поняття «ухилення» апріорі вказує нам на активні дії, вчинені 

навмисно, дії, що містять небажання зробити щось, мета уникнути чогось. 

Розкриваючи об'єктивну сторону даних складів кримінальних 

правопорушень, було визначено законодавчий опис способів ухилення - 

«шляхом включення в документи завідомо неправдивих відомостей, або 

неподання таких документів». Обидва вищезазначених способи описують 

вчинення кримінального правопорушення з умисною формою вини. 

Ухилення від сплати податків з необережності не є підставою для 
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кримінальної відповідальності, в такому випадку можлива адміністративна, 

або податкова відповідальність.  

Одними з найважливіших підстав, що дозволяють диференціювати 

кримінальну відповідальність осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, є кваліфіковані ознаки складу кримінального 

правопорушення. Слід зазначити, що не всі статті про ухилення від сплати 

податків в розглянутих країнах закріплюють зазначені ознаки, зокрема вони 

відсутні в КК Вірменії (ст. ст. 205, 206). Застосування зазначених складів про 

податкові кримінальні правопорушення без належного обліку кваліфікованих 

ознак представляється не зовсім виправданим. Про те в тих країнах світу, де 

крім основного складу кримінальних правопорушень передбачений і 

кваліфікований склад. 

Найпоширенішими кваліфікуючими ознаками, є ознаки розміру 

заподіяної шкоди від ухилення і вчинення діяння в складі групи осіб. Тож до 

першої групи слід віднести КК, які передбачають в якості кваліфікуючих 

ознак розмір ухилення (великий, особливо великий).  

До другої групи, КК в яких, містяться ознаки вчинення кримінального 

правопорушення в складі групи осіб (різного ступеня організованості). Це 

зокрема Грузія. Вчинення будь-якого кримінального правопорушення в 

складі групи осіб значним чином підвищує суспільну небезпеку діяння, 

створює можливість заподіяння більшої шкоди державі, говорить про ступінь 

організованості діяння До того ж в цій країні у якості кваліфікуючої ознаки 

Законодавці закріплюють ознаку - «вчинене особою, раніше судимою за 

ухилення від сплати податків».(п. «А» ч. 2 ст. 218). Ця ознака визначена як 

«неодноразовість». Вчинення кримінального правопорушення особою, 

раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових 

платежів, має місце в разі, коли злочин вчинено особою, яка має судимість за 

зазначені податкові злочини. 
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Відзначимо, що більшість дослідних країн світу закріпили в КК 

спеціальні норми - підстави звільнення від кримінальної відповідальності в 

разі відшкодування завданих державі збитків. Такі норми відсутні в КК 

Молдови і Вірменії, проте, вони виступають різновидом діяльного каяття, 

інститут якого міститься в Загальних частинах зазначених кодексів. 

Слід виділити деякі позитивні і негативні сторони норм про 

кримінальну відповідальність за ухилення від сплати платежів у розглянутих 

країнах. Так, негативний аспект – відсутність диференціації кримінальної 

відповідальності в деяких країнах, яка досягається передусім шляхом  

кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих  ознак складу.  

До позитивних ознак 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. Що в свою чергу підвищує значення 

(актуальність) в становленні відповідальності юридичних осіб. 
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РОЗДІЛ 2 ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ 

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ 

(ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) 

 

2.1. Об'єкт ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 

 

Відповідно до кримінального законодавства розглянутий склад 

кримінального правопорушення віднесений до категорії кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності. 

Однак при аналізі зарубіжного і раніше діючого вітчизняного 

законодавства ми виявляємо і інші точки зору на це питання. 

Так, аналогічні порушення податкового законодавства в різні періоди 

історії розцінювалися як: «порушення постанов про нагляд за промислами і 

торгівлею» (Кримінальне уложення 1885 р.), злочини проти порядку 

управління (КК РРФСР 1922 р.), особливо небезпечні злочини проти порядку 

управління ( КК РРФСР 1926 р.), особливо небезпечні державні злочини або 

злочини проти соціалістичної власності (КК РРФСР 1960 р.).  

Окремі юристи визнають податкові кримінальні правопорушення 

посяганнями на порядок управління [163, С. 270-271]. На нашу думку, 

повністю погодитися з подібним підходом не можна. І ось чому. Термін 

«економіка» походить від грецького слова «oikonomike», що буквально 

означає мистецтво управління домашнім господарством. Під економікою 

розуміється сукупність суспільних відносин у сфері виробництва, обміну і 

розподілу продукції. Цим поняттям також позначають народне господарство 

даної країни або його частина, що включає відповідні галузі та види 

виробництва. 

У сучасному економічному словнику економіка характеризується як: 1) 

господарство, сукупність засобів, об'єктів, процесів, використовуваних 

людьми для забезпечення життя, задоволення потреб шляхом створення 
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необхідних людині благ, умов і засобів існування із застосуванням праці; 2) 

наука про господарство, способах його ведення людьми, відносинах між 

людьми в процесі виробництва і обміну товарів, закономірності протікання 

господарських процесів [125, С. 393]. 

Позиція ж авторів, які вважають ухилення від сплати податків 

кримінальним правопорушенням, яке посягає на порядок управління, 

ґрунтується на ототожненні категорії «економічна діяльність» з 

підприємництвом, головною метою якого є отримання прибутку. Далі логіка 

міркування будується наступним чином. Проводиться буквальне тлумачення 

легального визначення підприємницької діяльності.  

Насправді, як видно з наведених вище визначень економічної 

діяльності, її сутністю є не тільки створення, але і споживання економічних 

благ. Звісно ж, що процес споживання немислимий без системи бюджетно-

податкового перерозподілу. Та обставина, що до кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності в даний час віднесені і 

кримінально карані порушення податкового законодавства, свідчить про те, 

що законодавець в першу чергу взяв до уваги їх господарську складову. 

Адже в результаті масового ухилення від сплати податків держава втрачає 

платоспроможність, отже, основний збиток завдається саме його фінансовій 

діяльності, а не системі управління. 

Однак, слід відмітити й те, що кримінальне законодавство України не 

знає легального визначення поняття «податкові кримінальні 

правопорушення». Зазначений термін був вироблений і отримав подальший 

розвиток в науці кримінального права. 

Податкові злочини, згідно з визначенням А.Г. Кота, це суспільно 

небезпечні умисні діяння, заборонені кримінальним законом, які вчиняються 

спеціальним суб'єктом - платником податків і посягають на встановлений 

порядок оподаткування [79, С. 19]. Характеризуючи категорію «податкові 

злочини», І.М. Соловйов зазначає, що ними можуть бути визнані злочини в 
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сфері оподаткування фізичних і юридичних осіб [163, С. 48] А.П. Кузнєцов 

вказує, що «податкові злочини - це сукупність передбачених кримінальним 

законом правопорушень, скоєних в податковій сфері » [91, С. 26]. Усі 

податкові злочини М.Г. Пурас позначає як «злочини проти відносин щодо 

реалізації податкового права» [ 147, С. 1164].  

Так, ряд науковців пропонують доволі широке коло складів 

кримінальних правопорушень за чинним Кримінальним кодексом, що умовно 

об'єднуються в групу податкових. Наприклад, В.В. Лисенко пропонує 

визначення податкового злочину як такого, що спрямований проти 

податкової системи та на спричинення шкоди у вигляді 

ненадходження податків, зборів (інших обов'язкових платежів). У зв'язку із 

цим, наводиться загальна характеристика таких злочинів: корисливе 

спрямування; здійснення під прикриттям легальної підприємницької 

діяльності; продовження протягом значного проміжку часу; спричинення 

значної матеріальної шкоди суспільним відносинам; здійснення фізичними 

чи службовими особами суб'єктів підприємницької діяльності. В свою чергу, 

класифікаційна спільність податкових злочинів формується на підставі двох 

критеріїв: кримінально-правового, що об'єднує злочини у сфері 

господарської, службової діяльності, та криміналістичного у сфері економіки 

– фінансово-господарська діяльність, виконання фінансово-господарських 

операцій [108, С. 30] Інше розуміння щодо визначення 

місця податкового злочину в системі кримінально-правових норм Особливої 

частини запропоноване М.І. Бажановим, який помістив «податкові» злочини 

в групу злочинів у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної 

систем України [81]. 

Отже, до податкових злочинів були віднесені склади, конструкції яких 

в якості основного об'єкту злочинного посягання розглядали порядок 

оподаткування або бюджетну систему. До злочинів у сфері оподаткування 
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віднесли і групу злочинів, де оподаткування виступає як додатковий об'єкт 

злочинного посягання. 

Аналіз різних підходів до поняття податкових кримінальних 

правопорушень (кримінальних проступків та злочинів) дозволяє зробити 

висновок: під податковими кримінальними правопорушеннями розуміються 

суспільно небезпечні діяння у формі дії або бездіяльності, які посягають на 

суспільні відносини по формуванню державних бюджетів різних рівнів і 

пов'язані з несплатою податків і (або) зборів (обов’язкових платежів), за які 

в Кримінальному кодексі України встановлено відповідальність. 

Розкриваючи сутність податкових кримінальних правопорушень, 

необхідно вказати статті Кримінального кодексу України, що регламентують 

їх, і характерні їм ознаки з метою розмежування суміжних складів 

податкових кримінальних правопорушень. 

Не заглиблюючись в глибоке дослідження всіх норм про податкові 

кримінальні правопорушення, тим не менш, торкнемося найбільш істотних 

на наш погляд аспектів, які потребують роз'яснення. 

В основу вищенаведених критеріїв класифікації податкових 

правопорушень покладена виключно економічна складова, а сам 

механізм податкового кримінального правопорушення пояснюється фактом 

завдання державі матеріальної шкоди. Тому, запропонований вище перелік 

складів так званих «податкових» кримінальних правопорушень можна 

розширювати саме за цим принципом. З точки зору правозастосування 

найбільш близькими до такого принципу є наступні кримінальні 

правопорушення: ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем); ст. 193 КК (незаконне 

привласнення особою знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї, 

чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню 

чи культурну цінність); ст. 194 КК (умисне знищення або 

пошкодження майна); ст. 197 КК (порушення обов'язків щодо 



107 

 

охорони майна); ст. 199 КК (виготовлення, зберігання, придбання, 

перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при 

продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних 

паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних 

захисних елементів), кримінальні правопорушення проти довкілля, ст. 365 

КК (зловживання владою або службовим становищем), ст. 366 КК (службове 

підроблення), ст. 358 КК (підроблення документів) тощо. 

На нашу думку, ефективність кримінально-правового законодавства 

держави – це диференціація між криміналізацією конкретних діянь та 

застосуванням «законної аналогії». А отже, кримінальний закон у своїй 

Особливій частині має містити такий кількісний і якісний склад кримінально-

правових норм (складів кримінальних правопорушень), який би дозволив: по-

перше, максимально конкретно детермінувати діяння, які держава вважає 

кримінальними правопорушеннями, щоб уникнути практики застосування 

аналогії у кримінальному законі, і, по-друге, диспозиції кримінальних норм 

мають бути позбавлені крайньої конкретизації (або дублюванню) з метою 

недопущення потуранню кримінальної протиправності через законодавчі 

прогалини. 

Якщо дотримуватися такого підходу то маємо визначити той факт, що 

за сучасним українським кримінальним законом податковими можна назвати 

лише такі кримінальні правопорушення: 

 ст. 212 КК «Ухилення від сплати податків, зборів 

(обов'язкових платежів)»; 

 ст. 2121 КК «Ухилення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». 

У науковій літературі обґрунтовується доцільність широкого розуміння 

розглядуваної категорії правопорушень. Так, В. І. Борисов та О. О. Пащенко 

виокремлюють такі елементи кримінально-правової характеристики: 1) 
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соціальну обумовленість установлення та збереження кримінальної 

відповідальності за певний вид злочинів; 2) суспільну небезпечність певного 

виду злочинів; 3) протиправність діяння та її місце в системі нормативного 

визначення заборони відповідного виду суспільно небезпечної поведінки; 4) 

склад певного виду злочинів; 5) суспільно небезпечні наслідки та інші 

обставини вчинення злочинів, що перебувають поза межами складу певного 

виду злочинів, але притаманні їх учиненню; 6) особу злочинця [14, С. 181-

192]. 

Кримінально-правова характеристика кримінального правопорушення 

може бути застосована для розгляду кримінального правопорушення як на 

рівні соціального явища, так і на рівні вчиненого діяння. У другому випадку 

така характеристика охоплює не лише обов’язкові ознаки, передбачені 

законодавцем у нормі закону про кримінальну відповідальність, а й так звані 

супроводжуючі ознаки, що мали місце під час вчинення певного діяння [13, С. 

470-471]. Як зазначалося вище, окрім кримінально-правової характеристики 

кримінального правопорушення, для розкриття змісту кримінально-правової 

діяльності використовуються також криміналістична і кримінологічна 

характеристики. Однак усі ці інструменти мають бути використані під час 

застосування КК до конкретного вчиненого діяння в сукупності, адже вони 

доповнюють один одного.  

На нашу думку, надаючи кримінально-правову характеристику 

кримінального правопорушення, слід застосувати широкий підхід, 

розглядаючи в рамках обов’язкових ознак складу кримінального 

правопорушення також його факультативні ознаки. Зокрема, в рамках 

об’єкту кримінального правопорушення розглядати його предмет, у рамках 

об’єктивної сторони кримінального правопорушення – спосіб його вчинення, 

в рамках суб’єкта кримінального правопорушення – особу злочинця, а в 

рамках суб’єктивної сторони – мотив та мету. Умовно всі ці ознаки можна 

поділити на об’єктивні (об’єкт кримінального правопорушення, предмет 
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кримінального правопорушення, об’єктивна сторона кримінального 

правопорушення, в тому числі способи вчинення кримінального 

правопорушення) та суб’єктивні (формальні вимоги до суб’єкта 

кримінального правопорушення, особи злочинця, суб’єктивної сторони 

кримінального правопорушення, у тому числі мотиву та мети кримінального 

правопорушення).  

Першим елементом складу кримінального правопорушення, а отже і 

першим складником кримінально-правової характеристики, є його об’єкт, 

який вказує на ті суспільні відносини, що поставлені під охорону 

кримінального законодавства про кримінальну відповідальність. 

Суспільна небезпека позначених кримінальних правопорушень 

полягає, перш за все, в дефіциті бюджетів різних рівнів, який утворюється в 

результаті невиконання обов'язків платити законно встановлені платежі до 

державної скарбниці. Надалі невиконання цього обов'язку призводить до 

інших негативних загально соціальних і правових наслідків. Так, в результаті 

ненадходження грошових коштів до бюджетної системи державою можуть не 

виконуватися соціальні гарантії населенню, кошти, отримані кримінальним 

протиправним засобом потрапляють в тіньовий сектор економіки і 

направляються на вчинення нових кримінальних правопорушень.  

У науковій літературі висловлені різні підходи до визначення об'єкту 

ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212-2121 

КК). Якщо більш менш загальновизначеним є те, що родовим об'єктом 

ухилення від сплати податків або страхових внесків у державні позабюджетні 

фонди можна вважати систему суспільних відносин, які охороняються 

кримінальним законом, що складаються в процесі створення, розподілу і 

споживання, економічних благ. То стосовно конкретизації складових цієї 

сфери відносин думки різняться: Так І.І Кучер, дотримуючись загального 

підходу щодо сфери відносин, наголос робить на відносини щодо створення і 

використання економічних благ, і нічого не згадується про відносини 
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розподілу [99, С. 249]. Ми ж робимо акцент саме на відносини розподілу 

тому, що податок представляє собою законну форму вилучення і 

перерозподілу економічних благ, що належать приватним особам, 

підприємцям, і юридичним особам на користь суспільства і держави. 

Кримінально-правову норму, відповідно до якої забороняється 

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

законодавцем до Розділу VII Особливої частини КК «Кримінальні 

правопорушення у сфері господарської діяльності». Об’єднуючи у цьому 

розділі кримінальні правопорушення, законодавець мав би виходити зі 

спільності їх родового об’єкта. У більшості наукових джерел ним прийнято 

вважати правомірну господарську діяльність. Проте господарська діяльність 

не є родовим об’єктом розглядуваної групи кримінальних правопорушень. У 

контексті зазначеного доцільно вказати, що родовий об’єкт – це ті блага або 

цінності, яким заподіюється шкода певною групою кримінальних 

правопорушень або які ставляться під загрозу заподіяння такої шкоди. При 

вчиненні більшості кримінальних правопорушень у сфері господарської 

діяльності шкода безпосередньо такій діяльності не завдається – можуть мати 

місце протиправні ненадходження до державного чи місцевих бюджетів, 

розлад державної фінансової системи, порушення прав споживачів тощо. 

Однак перелічені цінності не є складовими господарської діяльності, а тому 

зазначати про неї як про родовий об’єкт цієї групи кримінальних 

правопорушень не доцільно.  

Більше того, складно виокремити якесь більш-менш конкретне благо 

чи цінність, які могли б претендувати на статус родового об’єкту 

кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Такий 

висновок підтверджується також і назвою розділу, в якому згруповані ці 

кримінальні правопорушення. На відміну від більшості розділів Особливої 

частини КК, в назвах яких конкретно зазначається проти чого спрямована 

певна група кримінальних правопорушень, назва Розділу VII вказує на сферу 



111 

 

їх вчинення. Тобто у назві розділу відсутня вказівка на родовий (тим більш 

видовий) об’єкт цієї групи кримінальних правопорушень.  

Невизначеність родового об’єкта детермінує появу труднощів при 

з’ясуванні безпосереднього об’єкту окремих кримінальних правопорушень, 

що, у свою чергу, може створювати певні проблеми при кваліфікації 

кримінальних правопорушень цієї групи. Зазначаючи про об’єкт ухилення 

від сплати податків, варто вказати, що обов’язок сплачувати податки 

закріплено на конституційному рівні. У ст. 67 Основного Закону України 

вказано: «Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і 

розмірах, встановлених законом» [48]. Недотримання цього обов’язку може 

заподіювати шкоду державній бюджетній системі. Це, відповідно, ускладнює 

виконання державою її соціальних функцій. Тому логічним вбачається 

припущення, що безпосереднім об’єктом досліджуваного кримінального 

правопорушення є порядок формування державного та місцевого бюджетів 

чи державних цільових фондів. Надходження до вказаних фондів 

забезпечуються не тільки за рахунок господарської діяльності, оскільки 

обов’язок сплати податків та інших загальнообов’язкових зборів покладено й 

на осіб, які господарською діяльністю не займаються. Подібної думки 

дотримується й Л.П. Брич, який зауважує про те, що родовий об’єкт 

ухилення від сплати обов’язкових внесків державі становлять відносини у 

сфері фінансів, безпосередній об’єкт цього кримінального правопорушення є 

складним. Поряд із відносинами у сфері оподаткування порушуються 

відносини з розподілу матеріальних благ у суспільстві [17, С. 14]. 

 Згідно з цим твердженням науковець не розглядає  у якості родового та 

безпосереднього об’єкту досліджуваного складу кримінального 

правопорушення господарську діяльність. У зв’язку з цим постає перше 

проблемне запитання: чи має місце аналізований склад кримінального 

правопорушення, якщо ухилення від сплати податків здійснюється поза 

сферою господарської діяльності? Враховуючи той факт, що розглядувана 
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норма міститься у Розділі VII Особливої частини КК України « Кримінальні 

правопорушення у сфері господарської діяльності» логічним є констатувати, 

що шкода зазначеному об’єкту має заподіюватись лише у межах 

господарської діяльності. Це зумовлює звернення до етимології поняття 

«господарська діяльність». Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу 

України (ГК України) під господарською діяльністю розуміється діяльність 

суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на 

виготовлення та реалізацію продукції. Господарська діяльність поділяється 

на підприємницьку (з метою одержання прибутку) та некомерційну (без мети 

одержання прибутку). Це свідчить, що ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) необхідно визнавати кримінально караним лише в 

тому випадку, коли обов’язок зі сплати податку чи збору виник у зв’язку з 

діяльністю суб’єкта господарювання у сфері суспільного виробництва, 

спрямованою на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 

надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Згідно 

зі ст. 55 ГК України суб’єктами господарювання визнаються учасники 

господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи 

господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), 

мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми 

зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених 

законодавством. У ч. 2 цієї статті наведено вичерпний перелік видів суб’єктів 

господарювання, а саме: 1) господарські організації - юридичні особи, 

створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та 

інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші 

юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в 

установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані 

відповідно до закону як підприємці. При цьому господарські організації 

мають діяти на основі права власності, права господарського відання чи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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оперативного управління, мати статус юридичної особи, що визначається 

цивільним законодавством та ГК України. Поряд із визначенням 

господарської діяльності та суб’єктів господарювання в ГК України 

окреслено коло господарських відносин, які ним врегульовуються. Так, у ст. 

1 визначено, що предметом регулювання цього Кодексу є господарські 

відносини, які виникають у процесі організації та здійснення господарської 

діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами й 

іншими учасниками відносин у сфері господарювання, а в ст. 2 визначено 

учасників господарських відносин, до яких віднесено суб’єктів 

господарювання, споживачів, органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадян, 

громадські й інші організації, які виступають засновниками суб’єктів 

господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські 

повноваження на основі відносин власності. У ГК України здійснено також 

розмежування відносин у сфері господарювання з іншими відносинами. Так, 

у ст. 4 вказано, що не є предметом регулювання ГК України: майнові й 

особисті немайнові відносини, що регулюються ЦК України; земельні, 

гірничі, лісові та водні відносини, відносини щодо використання й охорони 

рослинного і тваринного світу, територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду, атмосферного повітря; трудові відносини; фінансові відносини за 

участю суб’єктів господарювання, що виникають у процесі формування та 

контролю виконання бюджетів усіх рівнів; адміністративні й інші відносини 

управління за участю суб’єктів господарювання, в яких орган державної 

влади або місцевого самоврядування не є суб’єктом, наділеним 

господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює організаційно-

господарських повноважень щодо суб’єкта господарювання. 

Таким чином, у господарському законодавстві чітко визначено межі 

власного правового регулювання, які відокремлено від суспільних відносин, 

приміром, трудових, цивільних, фінансових, що не є господарськими, 
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оскільки мають іншу правову природу. Отож, як вбачається з наведеного, 

зобов’язання зі сплати податків взагалі не належать до сфери господарської 

діяльності, що мало б унеможливлювати застосування ст. 212 КК. Більше 

того, якщо говорити про оподаткування найманої праці (зарплатня у 

конвертах) або оподаткування дарунків, спадщини, виграшів тощо, то навіть 

джерело доходів, які мають оподатковуватись, в таких випадках не пов’язане 

з господарською діяльністю.  

Зважаючи на викладене, можна стверджувати, що застосування норми, 

закріпленої у ст. 212 КК, на сьогодні здійснюється винятково за аналогією. 

Інакше кажучи, ця норма застосовується до відносин, які не є 

господарськими, водночас кримінальний закон обмежує її використання 

тільки господарською сферою. Такого висновку можна дійти лише шляхом 

ґрунтовного тлумачення положень КК, адже безпосередньо диспозиція ст. 

212 КК вказаних обмежень не містить, що детермінує випадки, коли за цією 

статтею рекомендують притягати до відповідальності навіть осіб, у яких 

податкове зобов’язання виникло не у зв’язку з господарською діяльністю або 

які взагалі не є суб’єктами господарювання. Зокрема, у п. 7 постанови 

Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 року № 15 «Про деякі 

питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від 

сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів» суб’єктами ухилення 

визначено податкових агентів. Однак, як відомо, до податкових агентів 

належать і роботодавці. Відносини між роботодавцем (податковий агент) і 

працівником (особа, на яку покладено податкове зобов’язання) складно 

назвати господарськими, оскільки вони традиційно визначаються як трудові. 

Тобто ухилення від сплати податків у такому разі відбуватиметься не у сфері 

господарської діяльності, а в сфері трудової діяльності працівників. Інакше 

кажучи, Пленум Верховного Суду України ігнорує той факт, що норма, 

закріплена у ст. 212 КК України, міститься у розділі, яким визначено сферу 

вчинення кримінальних правопорушень – господарську діяльність.  
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Варто зауважити, що Верховний Суд України не завжди дотримувався 

такої позиції. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 

1999 року № 5 «Про деякі питання застосування законодавства про 

відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів» міститься цілком протилежна рекомендація. У абз. 3 п. 4 цієї 

постанови зазначено, що умисне неутримання чи неперерахування 

посадовою особою до бюджету сум прибуткового податку з громадян, яким 

виплачувалися доходи, повинне кваліфікуватися як зловживання посадовим 

становищем, оскільки платником цього податку є та особа, з доходів якої 

його не утримано чи не перераховано. Критикуючи такий підхід та 

обґрунтовуючи необхідність кваліфікації подібних ситуацій за ст. 212 КК 

України, О.О. Дудоров вказував на неузгодженість і змістовну нетотожність 

показників, що характеризують суспільно небезпечні наслідки при 

зловживанні службовим становищем та ухиленні від сплати податків, через 

що, на думку автора, порушується принцип рівності громадян перед 

кримінальним законом [51, С. 207]. Як уже наголошувалося, Пленум 

Верховного Суду України у постанові 2004 року діаметрально змінив свою 

позицію. Погоджуючись із сучасною позицією Пленуму Верховного Суду 

України та, відповідно, з точкою зору О.О. Дудорова, варто зауважити, що 

чинна редакція КК України не надає можливості реалізувати такий підхід, 

тому що податкові агенти діють за межами господарських відносин, а відтак, 

не у сфері господарювання. Такі відносини згідно з чинним законодавством 

належать до фінансових відносин за участю суб’єктів господарювання, що 

виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх 

рівнів. Тому кваліфікація дій осіб, які ухиляються від виконання своїх 

податкових зобов’язань, є ні чим іншим як застосуванням кримінального 

закону за аналогією. Для виправлення зазначеної ситуації необхідно винести 

норму, передбачену ст. 212 КК, а також деякі інші за межі Розділу VII 

Особливої частини КК.  
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Далі нашим завданням буде визначити видовий об'єкт складу, 

передбаченого ст. 212 КК. Необхідність визначення видового об'єкта 

обумовлюється насамперед тим, що окремі злочинні посягання на відносини, 

що виникають в податковій сфері, хоча і мають багато спільного, проте 

розрізняються за безпосереднім об'єктом, який буде розглянуто окремо. 

Таким чином, визначення видового об'єкта дозволить відокремити в 

загальній сукупності охоронюваних кримінальним законом відносин, що 

виникають в процесі господарської діяльності, ті з них, які мають місце саме 

в податковій сфері. 

Окремими фахівцями вже робилися спроби поділу кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності по видовому об'єкту. Однак 

використовувані ними підстави не дозволяють здійснити чіткого 

розмежування. У зв'язку з цим ми вважаємо правильною класифікацію, в якій 

за основу приймаються сфери господарської діяльності, в яких вчиняються 

кримінальні правопорушення. Але і при такому підході розкид думок 

дослідників даної проблеми досить великий. 

Пропонуємо під видовим об'єктом визначити сукупність охоронюваних 

кримінальним законом відносин щодо стягнення податків і зборів, а також 

відносин, що виникають в процесі здійснення податкового контролю та 

притягнення до відповідальності за вчинення податкових правопорушень.  

Аналіз законодавства дозволяє зробити висновок, що у складі 

кримінальних правопорушень, пов'язаних з порушенням податкового 

законодавства, є свій безпосередній об'єкт посягання. Ця особливість 

обумовлена рядом причин. Перш за все, як уже зазначалося, кримінально 

протиправні порушення податкового законодавства умовно можна поділити 

на власне ухилення від сплати податків і податкові кримінальні 

правопорушення або кримінальні правопорушення проти порядку 

оподаткування. Безпосереднім об'єктом перших є відносини щодо 

обчислення та сплати (стягнення) податків, а щодо другої групи - по 
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здійсненню податковими органами контролю та притягнення винних до 

відповідальності. Щодо безпосереднього об'єкту складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 212 КК. Таким об’єктом є система 

суспільних відносин з приводу дотримання встановленого державою порядку 

оподаткування фізичних осіб, обчислення і сплати прибуткового податку та 

єдиного соціального податку (страхових внесків в державні позабюджетні 

фонди). 

Особливу увагу слід приділити предмету кримінальних правопорушень 

податкового законодавства. У науковій літературі з питання про предмет 

кримінального правопорушення висловлені різні, часом суперечливі точки 

зору. Не вдаючись в загальну дискусію про предмет кримінального 

правопорушення, ми виходимо з наступного. 

По - перше, предмет кримінального правопорушення - це самостійна 

кримінально-правова категорія, відмінна від об'єкту кримінального 

правопорушення. У той же час предмет кримінального правопорушення є 

речовим носієм суспільних відносин, які існують з приводу цього предмета. 

По - друге, предмет кримінального правопорушення - це матеріальні 

речі об'єктивно існуючого зовнішнього світу. 

По - третє, предмет кримінального правопорушення є категорією 

факультативною і повинен встановлюватися лише в тих випадках, якщо він 

зазначений у відповідній статті Особливої частини КК. 

Кримінально-правове значення предмета кримінального 

правопорушення визначається в першу чергу не його фізичними 

властивостями, а характером і змістом тих суспільних відносин, які в ньому 

відтворюються. Іншими словами, проблема предмета кримінального 

правопорушення нерозривно пов'язана з проблемою об'єкту кримінального 

правопорушення.  

Предмет кримінального правопорушення - це конкретний матеріальний 

об'єкт, в якому проявляються певні властивості, сторони суспільних відносин 
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(об'єкту кримінального правопорушення), шляхом впливу на який 

заподіюється соціально небезпечна шкода у сфері цих суспільних відносин. 

Здавалося би, залишається лише з'ясувати, що саме піддається кримінально 

протиправному впливу при вченні кримінального правопорушення у сфері 

оподаткування. Як вже йшлося, думки фахівців щодо предмета аналізованих 

нами кримінальних правопорушень суттєво різняться. 

Правильною видається думка І.І. Кучерова, який, критикуючи позицію 

деяких вчених, які вважають предметом ухилення від сплати податків об'єкти 

оподаткування [99, С. 33-34.; 115, С. 11], зазначає наступне: По-перше, 

подібна точка зору ґрунтується на неправильному розумінні суті об'єктів 

оподаткування. У ст. 163 Податкового кодексу України визначено, що ними 

можуть бути майно, прибуток, дохід, вартість реалізованих товарів 

(виконаних робіт, наданих услуг) або інше економічне підґрунтя, яке має 

вартісну, кількісну чи фізичну характеристики. В даному випадку 

законодавець фактично перерахував окремі об'єкти матеріального світу і 

нематеріальні блага, з наявністю яких пов'язується виникнення податкових 

зобов'язань. Насправді, відповідно до теорії податкового права, вони 

складають не об'єкт, а предмет податку. По - друге, предмети не всіх податків 

матеріальні. До числа податків, що мають в якості предмету нематеріальні 

блага, належать; державне мито, податок на користування надрами та 

ліцензійні збори. По - третє, навіть такі предмети податків як, наприклад, 

нерухомість і автотранспорт, далеко не завжди піддаються кримінально 

протиправному впливу. Адже уникнути пов'язаних з ними податкових 

обов'язків можна, ввівши в оману податкові органи щодо їх вартісних, 

кількісних або фізичних показників» [99, С. 264-265]. На нашу думку, 

податки теж не можуть бути визнані предметами аналізованих кримінальних 

правопорушень, так як вони нематеріальні і представляють собою певний 

правовий механізм відчуження власності фізичних та юридичних осіб [77, С. 

23-24; 54; 14, С. 189; 179, С. 365]. 
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Сам І.І. Кучеров мотивує свій висновок тим, що відмінною рисою 

даного виду кримінальних правопорушень є те, що вони, як правило, 

знаходять своє відображення в різних документах. Вплив злочинця на 

зазначені документи зводиться до внесення в них неправдивої інформації про 

об'єкти та інші елементи оподаткування. З огляду на це, І.І. Кучеров вважає, 

що предметом кримінального правопорушення, що полягає в ухиленні 

фізичного особи від сплати податку, слід визнати декларацію про доходи. 

Дана пропозиція викликає заперечення. Податкова декларація не може бути 

предметом розглядуваного кримінального правопорушення, оскільки 

відповідно до чинного законодавства факт, подачі декларації, що не 

відповідає дійсності до податкових органів ще не утворює складу 

кримінального правопорушення [99]. 

Стосовно предмета цього кримінального правопорушення варто 

зауважити про таке. Зі змісту ст. 212 КК вбачається, що ним є податки, збори 

(обов’язкові платежі), які входять у систему оподаткування, введені у 

встановленому законом порядку. У ст. 6 Податкового кодексу України (ПК 

України) зазначено: «Податком є обов’язковий, безумовний платіж до 

відповідного бюджету, що стягується з платників податку, відповідно до 

податкового кодексу. Збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж до 

відповідного бюджету, що стягується з платників зборів, з умовою 

отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на 

користь таких осіб державними органами, органами місцевого 

самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично 

значимих дій. Сукупність загальнодержавних і місцевих податків та зборів, 

що справляються в установленому цим Кодексом порядку, становить 

податкову систему України». У ст. 8 ПК України визначено види податків і 

зборів, ухилення від сплати яких й утворює аналізований склад злочину. 

Зокрема, всі податки та збори поділяються на загальнодержавні й місцеві. До 

загальнодержавних належать податки та збори, які встановлені ПК України і 
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є обов’язковими до сплати на усій території України, крім випадків, 

передбачених ПК України. До місцевих належать податки та збори, що 

встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, 

визначених ПК України, рішеннями сільських, селищних і міських рад у 

межах їх повноважень і є обов’язковими до сплати на території відповідних 

територіальних громад.  

До загальнодержавних податків та зборів належать: податок на 

прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на додану 

вартість; акцизний податок; збір за першу реєстрацію транспортного засобу; 

екологічний податок; рентна плата; мито. До місцевих податків належать: 

податок на майно; єдиний податок. До місцевих зборів – збір за місця для 

паркування транспортних засобів; туристичний збір.  

Варто звернути увагу на те, що згідно з ПК України до системи 

оподаткування включено мито. Відповідно до п. 9.2 цього Кодексу 

відносини, пов’язані з установленням та справлянням мита, регулюються 

митним законодавством. У ст. 271 Митного кодексу України (МК України) 

визначено, що мито – це загальнодержавний податок, встановлений ПК 

України та цим Кодексом, який нараховується і сплачується відповідно до 

МК України, законів України та міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. У МК України 

закріплено, що мито стягується у випадках ввозу – вивозу товарів на митну 

територію України чи з неї. Таким чином, ухилення від сплати мита, що 

призвело до ненадходження до бюджету коштів у розмірі, що дорівнює чи 

перевищує 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, утворює 

склад злочину, передбачений ст. 212 КК. При цьому спосіб ухилення (на 

сьогодні) не впливає на кваліфікацію і може бути будь-яким. Тому, якщо 

особа переміщує товари через митний кордон України та вживає заходів на 

ухилення від сплати мита, які здебільшого проявляються у приховуванні цих 

товарів від митного контролю або переміщенні їх через митний кордон 
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взагалі поза митним контролем, її дії містять ознаки ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів).  

Як відомо, переміщення певних предметів через митний кордон 

України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю 

прийнято вважати ознаками об’єктивної сторони контрабанди (ст. 201 КК 

України). У 2011 році було прийнято низку доповнень до КК України, якими 

пом’якшено кримінальну відповідальність за певні кримінальні 

правопорушення у сфері господарської діяльності, а так звану товарну 

контрабанду – декриміналізовано. З того часу помилково вважається, що 

переміщення товарів загального користування через митний кордон України 

не є кримінально протиправним та повинно оцінюватись тільки як 

адміністративний делікт. Однак аналіз диспозиції ст. 212 КК і чинного 

податкового законодавства дає змогу стверджувати, що у 2011 році повної 

декриміналізації «товарної контрабанди» не відбулось, оскільки переміщення 

товарів через митний кордон поза митним контролем чи з приховуванням від 

митного контролю утворює склад злочину, передбачений ст. 212 КК, в разі 

якщо розмір несплаченого мита є значним, тобто перевищує в три тисячі і 

більше разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  

Ще одне питання, на яке варто звернути увагу, говорячи про предмет 

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

відмежування цього кримінального правопорушення від діяння, 

передбаченого ст. 191 КК («Привласнення, розтрата майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем»), яке вчиняється у сфері 

оподаткування. Зокрема, відповідно до методичних рекомендацій з питань 

здійснення наглядової діяльності у сфері оподаткування [113, С. 11], 

незаконне відшкодування ПДВ може кваліфікуватись за ст. 191 КК. Значення 

такого розмежування дуже важливе, оскільки відповідальність за ст. 212 КК 

настає у випадках заподіяння шкоди у розмірі не менше 3 000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [113, С. 11]. Однією з 
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відмежувальних ознак за такої ситуації є предмет кримінального 

правопорушення. У складі ухилення від сплати податків, як уже зазначалось, 

це – податки, збори (обов’язкові платежі). У складі привласнення, розтрати 

або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем – 

майно. Тобто при вчиненні злочину, передбаченого ст. 212 КК, особа вчиняє 

дії, спрямовані на уникнення зменшення власних активів та збільшення 

активів держави. Інакше кажучи, майнова шкода державі має вигляд 

неотриманої вигоди: обсяг державних коштів не зменшується і не 

збільшується, хоча повинен був збільшитись відповідно до податкового 

законодавства. Якщо розглядати кримінальне правопорушення передбачене 

ст. 191 КК , співвідношенні із сферою оподаткування, важливим є те, що 

обсяг державних коштів зменшується, оскільки відбувається безпідставний 

перехід майна (грошей під видом відшкодування ПДВ) від держави до інших 

осіб.  

Зважаючи на викладене, можна дійти наступних висновків. Ухилення 

від сплати податків завдає шкоду бюджетній системі України. Наповнення 

бюджетів і спеціальних фондів не завжди здійснюється за рахунок 

господарської діяльності певних суб’єктів. Тому для уникнення негативної 

практики застосування кримінального закону за аналогією необхідним є 

вилучення відповідної кримінально-правової норми зі кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності та переміщення її до іншої 

категорії.  

Предмет є невід’ємною частиною складу розглядуваного 

кримінального правопорушення, адже для настання кримінальної 

відповідальності, як було зазначено в Постанові Пленуму Верховного Суду 

України від 08.10.2004 № 15 «Про деякі питання застосування законодавства 

про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших 

обов'язкових платежів», особа має вчинити ухилення не від будь-яких 

платежів (комунальних, кредитних тощо), а саме від податків, зборів 
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(обов'язкових платежів), що входять до системи оподаткування, введених у 

встановленому законом порядку [143]. Далі, у пункті 2 вищезгаданої 

Постанови звертається увага на те, що відповідальність за ст. 212 КК може 

наставати лише за сукупності обов’язкових умов, коли: 1) несплачені 

податки, збори (обов’язкові платежі) входять у систему оподаткування і 

введені в установленому законом порядку; 2) об’єкт оподаткування 

передбачений відповідним законом; 3) платник податку, збору 

(обов’язкового платежу) визначений як такий відповідним законом; 4) 

механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), їх ставки та 

пільги щодо оподаткування визначені законами про оподаткування [143]. 

Визначення податку та збору, перелік податків та зборів, платники, ставки та 

об'єкт оподаткування, а також механізм справляння податків і зборів 

міститься в Податковому кодексі України як єдиному кодифікованому 

законодавчому акті. Такий підхід є свого роду дорожньою картою для 

правозастосування, адже суди лише у виняткових випадках можуть 

відходити від правових висновків Верховного Суду України, а дії інших 

учасників кримінального провадження спрямовані на доведення певних 

обставин саме перед судом. Також необхідно зазначити, що податки, збори 

(обов’язкові платежі) сплачуються виключно в грошовій формі, у зв’язку із 

чим предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК, є 

грошові кошти. Відходячи від правозастосування і переміщуючись у наукову 

площину, вважаємо необхідним звернути увагу на позицію Я. М. Кураш 

стосовно предмета кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 

КК. Вона зазначає, що у складі ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) має місце такий збіг: податки, збори, інші 

обов’язкові платежі є предметом суспільних відносин у сфері податкового 

регулювання і водночас виступають як предмет кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 212 КК [94, С. 8]. Таке судження 

вбачається обґрунтованим, і воно наочно показує сутність кримінального 
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правопорушення у сфері господарської діяльності, адже в таких 

кримінальних правопорушеннях дуже часто інструменти регулювання і 

здійснення господарської діяльності використовуються в кримінально 

протиправних цілях.  

Тому ми пропонуємо вважати предметом ухилення від сплати 

податків грошові кошти, які підлягають внесенню до бюджету і в 

позабюджетні фонди. Це поняття відомо в теорії податкового права як сума 

платежу за відповідний оподатковуваний період, що є предметом податкових 

правовідносин. Аналогічного висновку дійшов Д.Ю. Кашубін: «Предметом 

податкових злочинів можуть виступати підлягають перерахуванню в рахунок 

сплати податку кошти в розмірі, що не перевищує ставку податку або 

страхового внеску» [72, С. 19]. 

Отже, на підставі викладеного можна стверджувати, що предметом 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК, є грошові кошти, 

що підлягають сплаті до бюджетів або державних цільових фондів у виді 

податків, зборів (обов’язкових платежів). Зазначені платежі мають входити 

до системи оподаткування і бути введеними в установленому законом 

порядку, при чому об’єкт оподаткування, суб’єктивний обов’язок платника зі 

сплати податку та механізм справляння мають бути чітко регламентовані 

податковим законодавством.  

 

2.2. Об'єктивна сторона ухилення від сплати податків, зборів (інших 

обов’язкових платежів) 

 

Найважливіше значення для з'ясування того, які ж протиправні діяння в 

податковій сфері є кримінально караними, має дослідження їх об'єктивної 

сторони. Тому слід докладно розглянути саме цю, зовнішню сторону 

кримінальних правопорушень, пов'язаних з оподаткуванням, яка, як відомо, 

включає в себе такі обов'язкові ознаки: а) саме протиправне діяння, що 
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виражається в дії або бездіяльності; б) суспільно небезпечний наслідок; г) 

причинний зв'язок між діянням і наслідками. До числа ж необов'язкових 

ознак, які мають значення для правильної кваліфікації, відносяться час і 

спосіб вчинення кримінального правопорушення. Слід зазначити, що з усіх 

правових проблем, пов'язаних зі кримінальними правопорушеннями в сфері 

оподаткування, до теперішнього часу фахівцями приділяється найбільша 

увага саме питанням їх кваліфікації, в тому числі і об'єктивної сторони. 

Однак зміни, які зазнали в 2001 р. диспозиції статей, які передбачають 

кримінальну відповідальність за кримінальні правопорушення, пов'язані з 

оподаткуванням, а також саме податкове законодавство, вимагають 

продовження досліджень в цьому напрямку.  

В даний час склалася ситуація, коли економіка України - 

найважливіший соціальний інститут суспільства - функціонує неефективно, 

суспільні потреби не знаходять реального відображення в її структурі. В 

результаті такої невідповідності в процесі функціонування економіки стали 

виникати негативні процеси, що призвели до дестабілізуючих явищ: 

економіка не відповідає об'єктивним потребам суспільства, законодавчі 

протиріччя перешкоджають розвитку повної економічної свободи учасників 

громадських відносин. У своїй сукупності дисфункції в економіці стали 

виражатися в активізації економічної злочинності, характерною особливістю 

якої є її організованість, структурованість і згуртованість. Назріла 

необхідність докорінної перебудови норм про кримінальні правопорушення у 

сфері господарської діяльності, приведення змісту цих норм у відповідність 

із викликами часу. 

У Розділі VII «Кримінальні правопорушення у сфері господарської 

діяльності» міститься кримінально-правова гарантія втілення свободи 

економічної діяльності в дійсність. Саме вона є показником розвитку і змісту 

економічних відносин у суспільстві. Відповідно громадський і науковий 

інтерес до проблем економічної злочинності, практиці виявлення і 



126 

 

кваліфікації нових її видів і нових форм кримінально протиправних 

зловживань, зокрема в податковій та інших сферах, не випадковий. 

Труднощі, з якими доводиться стикатися в процесі-правового регулювання 

відносин у сфері економічної діяльності, створюють сприятливі умови для 

збільшення кількісних показників та зміни якісних  характеристик різного 

роду кримінальних правопорушень - фінансових махінацій, легалізації 

злочинних доходів, приховування коштів, що підлягають перерахуванню до 

бюджету тощо. В сучасних умовах велике значення має діяльність 

законодавчих, правоохоронних і контрольно-перевіряючих органів, 

спрямована на реальне ослаблення кримінального впливу на економіку 

країни. Це питання набуло актуальності й через те, що дані злочинні діяння 

мають досить високий ступінь суспільної небезпеки, оскільки матеріальний 

(економічний, фінансовий тощо) збиток від їх вчинення багаторазово 

перевищує збиток від загальнокримінальних правопорушень. Тому боротьба 

з подібними кримінальними проявами набуває характер одного з 

пріоритетних напрямків у сфері протидії злочинності. 

Безсумнівно, що створення науково обґрунтованих і ефективно діючих 

норм кримінального закону неможливо без ґрунтовного дослідження питань 

юридичної техніки в теорії кримінального права, вироблення оптимальних 

прийомів, правил і засобів конструювання і «реконструювання» 

кримінально-правових актів. Техніко-юридичні аспекти правотворчої, 

правоінтерпретаціонной і правозастосовчої діяльності, проблеми 

диференціації відповідальності стали об'єктом уваги автора в цьому 

підрозділі. 

Природно, що збої в законодавчій техніці призводять до ускладнення 

проблем і протиріч на поле тлумачення і застосування закону. Ця обставина в 

значній мірі підвищує актуальність, практичне і теоретичне значення цього 

підрозділу. 
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Розглядаючи проблеми боротьби з будь-якими небезпечними 

соціальними проявами, держава, в особі суб'єктів кримінальної політики, 

рано чи пізно стикається з дилемою вибору: що слід поставити на чільне 

місце - заходи репресивного характеру або заходи попередження? Сьогодні 

стало вже аксіоматичним, що найбільш переважними (хоча б на рівні 

декларацій) вважаються заходи превентивні. Разом з тим, роль кримінально-

правових заходів в нормалізації системи податкових відрахувань, в тому 

числі з підприємств торгового комплексу, представляється також вельми 

відчутною. Більш того, зазначені заходи є, по суті, композитним матеріалом, 

що заповнює один з найважливіших блоків у загальній соціальній 

конструкції. За інших рівних умов, відсутність такого блоку або його 

невідповідність необхідним параметрам робить нестійкою всю соціальну 

конструкцію. Останнє, в свою чергу, може призвести до соціальної 

дезорганізації і хаосу. 

У зв'язку з цим слід підкреслити, що в даний час в зазначеній сфері 

накопичено досить багатий досвід вітчизняної і зарубіжної правозастосовчої 

практики. Відповідна практика доводить, що законодавчі конструкції, які 

застосовуються для регулювання тих чи інших соціально-економічних 

відносин, мають дуже важливе значення, особливо з точки зору їх 

ефективності («технологічності»). Тому недосконалість чинного 

кримінального законодавства залишається в числі основних причин 

недостатньої кримінологічної захищеності інтересів держави, а значить, 

інтересів особистості і соціуму. В даний час при непростій економічній 

ситуації в Україні найбільш гостро постає питання про дієвість інституту 

кримінальної відповідальності осіб за ухилення від сплати податків, зборів 

(інших обов’язкових платежів), а отже підвищується актуальність питання 

щодо подальшого реформування кримінально-правових положень в частині 

визначення ознак податкових кримінальних правопорушень. Як вже йшлося 
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кримінальна відповідальність за податкові злочини передбачена статтями 

212, 212-1 КК. 

Слід зазначити, що, хоча норма, що передбачає відповідальність за 

ухилення від сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів (ст. 

212 КК), не відноситься до числа «мертвих», тобто тих які не застосовуються 

на практиці, проте офіційна кримінальна статистика і дані, отримані в 

результаті експертних оцінок, вказують на те, що мають місце значні 

труднощі у роботі правоохоронних органів, обумовлені недосконалістю 

законодавчої конструкції ст. 212 КК, а також частими змінами податкового 

законодавства. 

Тому безперечно, адекватне відображення в диспозиції ст. 212 КК 

існуючих сьогодні в Україні соціально-економічних реалій є обов'язковою 

умовою проведення ефективної кримінальної політики в сфері 

оподаткування, в тому числі на підприємствах, установах організаціях тощо. 

На сьогодні визначенню ухилення від сплати податків за ст. 212 КК 

бракує чіткості. Це одна із причин, чому чи не кожний податковий спір на 

значну суму слідчі органи намагаються розглядати крізь призму «ухилення». 

Наприклад, звертаючись до аналізу конструктивних особливостей ст. 212 КК, 

можна помітити, що вже сама назва норми викликає незгоду. Справа в тому, 

що словосполучення «ухилення від сплати» не в повній мірі передає правову 

природу діяння. Даний термін скоріше відображає невизначеність в 

тимчасовому континуумі, на відрізку якого особа не виконує дії, що 

вимагаються від нього податковим законодавством. Сам термін «ухилення» у 

словнику вказує на половинчастість прояву бажання або небажання виконати 

вимоги закону. Наприклад, в словнику С.І. Ожегова дається пояснення 

зазначеного терміну: його аналогами є слова відсунутися, відхилитися в 

сторону, щоб уникнути чого-небудь тощо. Похідне від терміна «ухилення» - 

слово «ухильність», тобто непрямий, нещирий [158]. Таким чином, можна 

зробити висновок, що аналізований термін не може в повній мірі 
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претендувати на властивість «операційності», що, як відомо, є 

обов'язковим для будь-якого юридичного терміну, що використовується в 

кримінально-правової дефініції. У зв'язку із зазначеним було б більш вірним 

ст. 212 КК іменувати «несплата податків, зборів (обов'язкових платежів)». 

Отже, об’єктивна сторона кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 212 КК, характеризується наявністю трьох обов’язкових 

ознак: 1) діянням, яке полягає в ухиленні від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів); 2) наслідками у виді фактичного ненадходження до 

бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах; 3) 

причинним зв'язком між зазначеним діянням і наслідками. Ухилення від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у найбільш загальному 

вигляді може бути визначено як сукупність дій осіб (фізичних чи 

юридичних), які є чи не є суб’єктами підприємницької діяльності, 

спрямованих на навмисну несплату податків, зборів (обов’язкових платежів) 

шляхом порушення норм чинного податкового законодавства [60, С. 16]. 

Якщо суспільно небезпечні наслідки у вигляді ненадходження до бюджетів 

або державних цільових фондів коштів настали не через протиправне діяння 

платника податків, а, наприклад, з вини працівників банківських установ або 

інших осіб, які не здійснили належне перерахування грошових коштів, склад 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК, відсутній.  

Для визнання ухилення закінченим кримінальним правопорушенням 

КК України встановлює в якості обов'язкової ознаки об’єктивної сторони 

складу кримінального правопорушення слід встановити факт настання 

наслідків діяння. Настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді 

ненадходження відповідної суми податку, зборів (інших платежів ) до 

бюджетів чи державних цільових фондів коштів. 

Кримінально караним визнається лише ухилення від сплати податку, 

зборів (іншого платежу), вчинене у значному, великому або ж в особливо 

великому розмірі. Відповідно до примітки до ст. 212 КК першому випадку 
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сума несплачених податків, зборів і інших обов'язкових платежів, має в три 

тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в другому - в п’ять тисяч і 

більше разів перевищувати установлений законодавством 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в третьому - в сім тисяч і 

більше разів [84]. Зміст примітки є тотожнім змісту роз'яснення Пленуму 

Верховного Суду України, викладеного в п. 11 Постанови від 8 жовтня 2004  

р №15. Йдеться про те, що  кримінальна відповідальність за ст. 212 КК ( 

2341-14 ) за умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових 

платежів настає в разі, коли ці діяння призвели до ненадходження до 

бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних, великих чи 

особливо великих розмірах (які відповідно в 3000, 5000, 7000 і більше разів 

перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян). Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових 

платежів, вчинене у зв'язку з одержанням пільг щодо них шляхом надання 

державним органам завідомо неправдивої інформації, якщо розмір 

несплачених податків дорівнює чи перевищує 500, але менше 5000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, має кваліфікуватися лише за 

ч. 2 ст. 222 КК. Якщо ж він у 5000 і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, дії винного мають 

кваліфікуватися за ч. 3 ст. 212 КК та ч. 1 ст. 222 КК (якщо пільги щодо 

податків одержані шляхом надання податковим органам зазначеними у ст. 

222 КК особами завідомо недостовірної інформації). Тож має місце 

сукупність кримінальних правопорушень. 

Потрібно мати на увазі, що передбачений ст. 212 КК ( 2341-14 ) 

кримінальне правопорушення слід кваліфікувати як вчинене у значних, 

великих чи особливо великих розмірах, коли сума, що фактично не надійшла 

до бюджетів чи державних цільових фондів, утворилася внаслідок несплати 

як одного податку, збору, іншого обов'язкового платежу, так і різних їх видів 
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у розмірах, передбачених приміткою до зазначеної статті. При кваліфікації 

такого злочину, вчиненого починаючи з 1 січня 2004 р., необхідно виходити з 

того, що сума неоподатковуваного мінімуму доходів громадян згідно з п. 

22.5 ст. 22 Закону N 889-IV ( 889-15 ) дорівнює розміру податкової соціальної 

пільги, визначеної підпунктом 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 цього Закону для відповідного 

року з урахуванням положень п. 22.4 ст. 22 того ж Закону. При визначенні 

розміру коштів, що не надійшли до бюджетів чи державних цільових фондів 

внаслідок ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, 

не потрібно враховувати нараховані чи сплачені у зв'язку з цим штрафи й 

пеню [143]. 

При обчисленні розміру податку, не сплаченого в результаті ухилення 

від його сплати, слід керуватися мінімальним розміром оплати праці, що 

діють на момент закінчення кримінального правопорушення. Необхідно 

відзначити, що подібний висновок не узгоджується з правозастосовчою 

практикою, що існувала раніше. Адже до цього сума несплаченого податку 

обчислювалася на основі розміру мінімальної оплати праці, який діяв у 

відповідному оподатковуваному періоді. На наш погляд, цей підхід був 

цілком виправданим, тому що дозволяв виключити негативний вплив на 

кваліфікацію кримінальних правопорушень змін мінімальних розмірів оплати 

праці, що регулярно здійснюється із зниженням купівельної спроможності 

національної валюти. Якщо ж за основу приймати той мінімальний розмір 

оплати праці, який був встановлений на момент закінчення злочину, то через 

зміни його грошового вираження дії, що відбувалися, наприклад, два-три 

роки тому і які були злочинними, можуть виявитися вже зовсім не такими, 

що підпадають під ознаки діяння. Тим самим злочинець може уникнути 

кримінальної відповідальності за свої дії, не дивлячись на те, що їх суспільна 

небезпека практично не змінилася. Вважаємо Верховний Суд України 

повинен внести корективи в цю частину своєї постанови. 
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Не меш уваги привертає аналіз ч. 2.3. ст. 212 КК таких кваліфікуючих 

ознак «шкода у великому розмірі» і «шкода в особливо великому розмірі». 

Так у відповідній нормі, в дефініціях про відповідальність за ухилення від 

податкових виплат і (або) зборів, містяться два оціночних поняття: «шкода у 

великому розмірі» і «шкода в особливо великому розмірі». 

Згідно з приміткою до ст. 212 КК, під великим розміром коштів слід 

розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в п’ять 

тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим 

розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових 

платежів, які в сім тисяч і більше разів перевищують установлений 

законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Як показує опитування наших респондентів, проведене серед 

співробітників правоохоронних органів, ставлення до зазначених ознаках є 

негативним. Основна причина криється в можливості їх неоднозначного 

тлумачення на практиці. Тому закономірною є чимала частка помилок, 

пов'язаних з неправильним застосуванням оціночних ознак. 

Розглянуті ознаки є кримінально-правовими критеріями, що 

виступають тією межею, яка відділяє кримінально протиправному поведінку 

від інших правопорушень. З даного положення випливає висновок: 

розпливчастість змісту цих ознак робить невизначеними самі межі підстав 

кримінальної відповідальності, а отже свідчить про порушення принципів 

кримінального права, зокрема, принципу законності, який передбачає чітке 

окреслення меж кримінально протиправної поведінки. 

На нашу думку, заміну аналізованих понять на формально-визначені 

необхідно провести в самому тексті ст. 212 КК. Практика застосування ст. 

212 КК свідчить про те, що невірне тлумачення диспозиції даної норми 

призводить або до неправильного її застосування, або до незастосування 

взагалі. При цьому важливо визначити момент закінчення торгово-
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підприємницької діяльності (в нашому випадку), який залежить від 

конструкції складу. 

Об'єктивна сторона даного кримінального правопорушення 

виражається у приховуванні коштів або майна платника податків (платника 

збору), податкового агента, за рахунок яких має здійснюватися стягнення 

належних податків і (або) зборів. Приховуючи їх, злочинець фактично 

намагається ввести в оману держави в особі податкових органів щодо своєї 

податкової спроможності, створюючи тим самим помилкове уявлення про 

свої можливості погашати недоїмку. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в першу чергу примусове 

стягнення звертається на грошові кошти підприємства торгового комплексу 

на рахунках в банку. В цьому випадку стягнення недоїмки здійснюється за 

рішенням податкового органу шляхом направлення в банк, в якому відкриті 

рахунки даного торгового підприємства, інкасового доручення на списання з 

них і перерахування до відповідних бюджетів або позабюджетних фондів 

необхідних грошових коштів. 

Сума податку визначається платником податків на підставі 

бухгалтерського обліку та звітності самостійно, відповідно до закону, що 

регулює порядок його обчислення і сплати. 

Закінченим кримінальним правопорушенням, передбачений ст. 212 КК, 

буде з моменту фактичної несплати податку за відповідний оподатковуваний 

період в термін, встановлений податковим законодавством. 

Об'єктивна сторона даного кримінального правопорушення полягає в 

утриманні коштів платником податків і невнесення їх до бюджету або 

страхові позабюджетні фонди. 

Як показало узагальнення судової практики, розгляд справ зазначеної 

категорії не представляло для судів великої складності, досить повно 

встановлювалися дані, що відносяться до предмету доказування. Зокрема, 

встановлювалися: повне найменування і фактична адреса організації або 
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фізичної особи - платника податків; підтверджені документами дані, хто є 

засновником, коли і де пройшла державна реєстрація; хто був керівником і 

головним бухгалтером організації протягом податкових періодів; коли 

скоєно приховування об'єктів оподаткування; які об'єкти були приховані від 

оподаткування; якими способами скоєно ухилення від сплати податків. 

За вказаними справами встановлено час вчинення дій щодо ухилення 

від сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), є посилання на 

нормативні акти, що регулюють дані правовідносини, встановлено 

мінімальний розмір оплати праці в період, коли спливали терміни сплати 

податків, і співвідношення несплачених податків з мінімальним розміром 

оплати праці. 

Одним з основних доказів, що підтверджують розмір збитку - суми 

несплачених податків і зборів до державних позабюджетних фондів, є акти 

податкових перевірок. Податкові перевірки проводилися в усіх справах, 

складені за ним акти обґрунтовані посиланнями на закон, і кожен факт 

податкового правопорушення підтверджено документами. 

Можливість складання несплачених податків випливає і з приміток до 

ст. 212 КК (в останній редакції), згідно з якими, при обчисленні великого та 

особливо великого розміру несплати, податки і внески можна складати - на 

таку можливість вказують формулювання «сума несплачених податків і (або) 

зборів». При цьому слід мати на увазі загальне правило, згідно з яким 

складання можливо, тільки якщо за допомогою ухилення від сплати різних 

податків і зборів здійснюється єдине продовжуване кримінальне 

правопорушення. 

І навпаки, складання неможливо, якщо у справі не встановлено факт 

вчинення низки тотожних кримінально протиправних актів бездіяльності, що 

мають спільну мету, яка полягає в ухиленні від сплати податків і зборів в 

максимально можливому розмірі. У подібних випадках, о коли мета і 
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схожість способів відсутня, дані діяння слід кваліфікувати як вчинене 

неодноразово. 

Слід також звернути увагу таку обов’язкову ознаку об’єктивної 

сторони злочину, передбаченого ст. 212 КК, як причинний зв’язок між діями 

платника податків, спрямованими на ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів), і фактичним ненадходженням до бюджетів або 

державних цільових фондів коштів у відповідних розмірах.  

Моментом закінчення злочину, передбаченого ст. 212 КК, є настання 

суспільно небезпечних наслідків, а саме – фактичне ненадходження до 

бюджетів чи державних цільових фондів коштів, які мали бути сплачені у 

строки та в розмірах, передбачених податковим законодавством, тобто з 

наступного дня після закінчення строку, до якого мав бути сплачений 

податок, збір (обов’язковий платіж), що підлягає сплаті. Якщо закон пов’язує 

строк сплати з виконанням певної дії, то злочин вважається закінченим з 

моменту фактичного ухилення від сплати.  

Як уже зазначалося, до кримінально-правової характеристики слід 

включати не лише ті ознаки, які є обов’язковими для складу кримінального 

правопорушення, а й деякі інші, насамперед спосіб вчинення діяння. Питання 

про включення способу вчинення даного кримінального правопорушення до 

складових кримінально-правової характеристики розглядуваного діяння є 

дискусійним. Проте, на нашу думку, воно є доречним, оскільки знання про 

типові способи вчинення злочинів певної категорії не лише сприяє їх 

успішному розслідуванню, а й дозволяє повніше розкрити зміст інших ознак 

складу правопорушення, насамперед діяння. Це зумовлено тим, що спосіб 

відбиває своєрідність вчинення діяння.  

Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК, описується 

як ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) шляхом не 

сплати кошті до бюджетних чи державних цільових фондів, вчинених у 

значних розмірах. Вказівка у тексті статті зазначеного способу, як видно, 
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викликана необхідністю хоча б частково розкрити зміст терміна «ухилення», 

так як відповідне визначення в податковому законодавстві відсутнє. Ця 

прогалина активно заповнюється доктринальним тлумаченням [119; 120; 10, 

С. 8]. До вже наявних трактувань додамо, що термін «ухилення» вказує саме 

на прагнення злочинця уникнути сплати податків, зборів та інших платежів 

повністю або частково за допомогою різних ретельно приховуваних або 

відкритих протиправних (заборонених кримінальним законом) дій, які 

містять в собі обман податкових органів (залишення їх в невіданні) щодо 

об'єктів оподаткування. Тому поряд з позначеними в тексті караними 

визнаються й інші форми ухилення від сплати податку, а також зборів та 

інших платежів до бюджетних чи державних цільових фондів. Кожна така 

форма, по суті, являє собою самостійний склад кримінального 

правпорушення. 

Способи, що застосовуються для ухилення від сплати податків або 

зниження їх розмірів, досить різноманітні і численні, в даний час їх 

налічується близько ста. Все різноманіття виявлених в ході дослідження 

податкових правопорушень способів їх скоєння умовно та в залежності від 

того, який елемент податкового механізму і яким чином піддається впливу, 

можна поділити на такі групи і види: 

1) повне або часткове не відображення фінансово – господарської 

діяльності підприємства в документах бухгалтерського обліку: здійснення 

угод без документального оформлення; не оприбуткування товарно-

матеріальних цінностей; не оприбуткування грошової виручки в касу; 

2) спотворення економічних показників, що дозволяють зменшити 

розмір оподатковуваної бази: віднесення на витрати виробництва витрат, не 

передбачених законодавством; віднесення на витрати виробництва витрат в 

розмірах, що перевищують встановлені законодавством; 

3) збільшення вартості придбаної сировини, палива, послуг, віднесених 

на витрати виробництва та обіг; 
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4) незаконне використання податкових пільг, вилучень, знижок і 

знижених податкових ставок при обчисленні податків; 

5) спотворення об'єкта оподаткування, заниження вартості та обсягу 

реалізованої продукції; підміна об'єктів оподаткування; 

5) порушення порядку обліку цифрових показників, як правило, 

шляхом відображення результатів фінансово - господарської діяльності на 

неналежних рахунках бухгалтерського обліку; 

6) виведення фінансово - господарської діяльності з - під контролю 

податкових органів; не постановка на облік в податкових органах; відкриття 

додаткових рахунків в банках без повідомлення податкових органів. 

Щодо підтвердження випадків застосування деяких перерахованих 

вище способів у судовій практиці, пропонуємо звернутися до прикладів під 

час розгляду справ по кримінальним правопорушенням, передбаченим 

статтею 212 КК України. Так, наприклад, у вироку Бабушкінського 

районного суду м. Дніпропетровська, від 20 лютого 2015 року по справі № 

200/1535/15-к (провадження № 1-кп/200/232/2015) вказано, що ОСОБА_1, 

ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_1 в якості службової особи суб'єкта 

підприємницької діяльності, що виразилися в ухиленні від сплати податку з 

доходів фізичних осіб, що входе у систему оподатковування, введений у 

встановленому законом порядку, у спосіб приховування об'єкта 

оподатковування податковим агентом, який зобов'язаний їх сплачувати, що 

призвело до фактичного ненадходження в бюджет коштів на загальну суму, 

що перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян більше ніж в 1 

000 разів, підлягають кваліфікації злочином за ч. 1 ст. 212 КК України, яким 

шкоди завдано лише суспільним інтересам, з приводу чого допускається 

укладення угоди згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України [23; 26]. 

Також, наприклад, у вироку Жовтневий районний суд м. 

Дніпропетровська від 23 січня 2015 року по справі № 201/27/15к (пр. №1-

кп/201/44/2015) встановлено, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2015_02_08/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3399/ed_2015_02_07/pravo1/T124651.html?pravo=1#3399
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народився у с. Солошине Кобилякського району Полтавської області, 

громадянина України, освіта повна середня, одруженого, раніше не 

судимого, не працюючого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

ч. 1 ст. 212 КК України. Обвинувачений ОСОБА_1, маючи умисел на 

ухилення від сплати податків, будучи достовірно обізнаним про реальні 

результати фінансово-господарської діяльності ТОВ "ДТК "Тегросс" за 

період з 28.05.2013 року по 22.07.2013 рік, діючи умисно, в порушення вимог 

п. 198.1, п. 198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 

02.12.2010 року № 2755-VІ, приблизно в червні 2013 року, більш точно 

встановити дату не надалося можливим, знаходячись на своєму робочому 

місці, за фактичним місцезнаходженням офісу даного підприємства за 

адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Добровольців, буд. 17, оф. 14, у денний 

час, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, 

передбачаючи його небезпечні наслідки, шляхом заниження об'єкту 

оподаткування, достовірно знаючи, що підприємство ТОВ "Київський 

машинобудівний завод" (ЄДРПОУ 37107129) ніяких товарів, робіт та послуг 

на адресу ТОВ "ДТК "Тегросс", в червні 2013 року не поставляло, з метою 

завищення суми податкового кредиту, документально оформив фінансово-

господарські взаємовідносини ТОВ "ДТК "Тегросс" з ТОВ "Київський 

машинобудівний завод" (ЄДРПОУ 37107129), які фактично не 

здійснювалися, та відобразив вказані операції у складі податкового кредиту у 

податковій декларації з податку на додану вартість …[27]. 

Прикладом вчинення кримінального правопорушення у вигляді 

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

слугувати матеріали вироку Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 

від 08 листопада 2013 року по справі № 1-кп/201/489/2013 щодо ухилення 

ОСОБА_1, в якому зазначено, що ОСОБА_1 здійснюючи організаційно-

розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в період з 01.12.2012 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2015_01_17/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4031/ed_2015_01_17/pravo1/T102755.html?pravo=1#4031
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4037/ed_2015_01_17/pravo1/T102755.html?pravo=1#4037
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4044/ed_2015_01_17/pravo1/T102755.html?pravo=1#4044
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4052/ed_2015_01_17/pravo1/T102755.html?pravo=1#4052
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4030/ed_2015_01_17/pravo1/T102755.html?pravo=1#4030
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4030/ed_2015_01_17/pravo1/T102755.html?pravo=1#4030
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року по 31.08.2013 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч 

інтересам держави у сфері оподаткування, вносила завідомо неправдиві 

відомості в офіційні документи - податкові декларації з податку на додану 

вартість ТОВ «Полларис» (код ЄДРПОУ 37594910) про наявний 

податковий кредит з ПДВ, необґрунтовано сформований на підставі 

підроблених первинних документів від ТОВ «Два тузи» та ТОВ 

«Холодоптторг», що не відповідало дійсності, оскільки фактично із 

зазначеними підприємствами здійснювалися «безтоварні» фінансово-

господарські операції, сутність яких полягала в тому, що посадовими 

особами вказаних підприємств створювалася видимість здійснення 

фінансово-господарської діяльності, в ході якої шляхом складання 

підроблених первинних документів оформлялися неіснуючі фіктивні операції 

з дотриманням встановлених процедур і реквізитів не обґрунтовано була 

відображена у складі податкового кредиту сума ПДВ…[28]. 

Найбільш поширеними видами ухилення від податків, які виділяються з 

урахуванням особливостей об'єктивної сторони даного кримінального 

правопорушення, є діяння: 

1) пов'язані з підробкою документів; 

2) пов'язані зі зловживаннями; 

3) пов'язані з приховуванням виручки або доходу; 

4) пов'язані з використанням фондів підприємств; 

5) пов'язані з використанням розрахункових рахунків; 

6) пов'язані з витратами виробництва; 

7) пов'язані з установою нових структур; 

8) пов'язані з неправомірним здійсненням діяльності; 

9) пов'язані з недотриманням порядку реєстрації та зберігання 

грошових коштів. 

Залежно від тяжкості діяння процеси ухилення від сплати податків 

можна умовно розділити на три основні групи. Перша - легалізація доходів, 
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отриманих від злочинної діяльності, що характеризується приховуванням від 

державного контролю значних сум (одна зі складових тіньової економіки) і 

поповнюють фінансово економічну базу загально кримінальної та 

організованої злочинності. Друга - приховування доходів від формально 

законних фінансово господарських операцій, але здійснюваних нелегально, 

тобто поза податкового контролю (до цієї групи включається також 

діяльність господарюючих суб'єктів, які взагалі не перебувають на обліку в 

податкових органах і повністю ховаються від оподаткування). І, нарешті, 

третя група - заниження бази оподаткування, неповне або перекручене, тобто 

помилкове відображення в бухгалтерській документації результатів 

фінансово - господарської діяльності платника податків [19]. 

Виходячи зі змісту ст. 212 КК в її попередній і діючій редакціях, а 

також відповідних законодавчих актів, які регулюють оподаткування, можна 

зробити висновок про те, що складом «ухилення від сплати податку шляхом 

неподання декларації про доходи або шляхом включення в декларацію 

завідомо перекручених даних про доходи або витратах» охоплюються 

виключно діяння, що стосуються прибуткового податку, бо тільки в 

відношенні цього податку передбачена подача декларації про доходи. 

В юридичній літературі існують різні підходи до визначення критеріїв 

класифікації способів ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів). Зокрема, М. Л. Купчанко вважає, що найбільш обґрунтованим є 

розподіл кримінально протиправних способів за видом податку, від сплати 

якого здійснюється ухилення, а саме: способи ухилення від усіх видів 

податків (несвоєчасне подання податкових декларацій та розрахунків за 

ними; навмисне відображення операцій пізніше звітного періоду; 

декларування одного виду діяльності з паралельним зайняттям іншим; 

подання до податкової адміністрації відомостей про тимчасове припинення 

або не ведення господарської діяльності та ін.); спеціальні способи ухилення 

від окремих видів податків: ПДВ – завищення витрат на собівартість 
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реалізації товарів, робіт, послуг; не включення до обсягу оподаткованого 

прибутку коштів, одержаних від проведення позареалізаційних операцій 

(кредит); фальсифікація даних (документів) про виконання науково-

дослідних робіт, дослідно-конструкторських робіт, проектно-дослідних 

робіт; акцизний збір – продаж горілчаних та тютюнових виробів без марок 

акцизного збору та ін. [93, С. 149].  

Свою класифікацію способів ухилення від сплати податків пропонує В. 

О. Останін, поділяючи їх на дві групи. Першу групу, вважає науковець, 

утворюють ухилення від сплати обов’язкових внесків до бюджетів та 

державних цільових фондів, що використовуються при вчиненні злочинів у 

сфері діяльності, що не заборонена законом. У межах цієї групи дослідник 

виокремлює такі види способів, як фактична несплата податкових внесків до 

бюджетів та державних цільових фондів; несплата податкових внесків 

шляхом обману; ухилення від сплати податкових платежів шляхом 

злочинного впливу на представників державних установ. Другу групу, на 

думку автора, становлять ухилення від оподаткування у сфері протизаконної, 

нелегальної діяльності. Вона характеризується тим, що винні особи 

займаються протизаконною діяльністю і отримують від неї 

неконтрольований прибуток, утворюють інші об’єкти оподаткування, але 

податкових внесків із них не справляють. Така заборонена діяльність 

утворює самостійний склад злочину [129, С. 13].  

Поглиблюючи аналіз питання щодо класифікації способів вчинення 

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

що розглядуване діяння може бути вчинене як у спосіб бездіяльності – і в 

такому разі особа буде нести відповідальність тільки за ст. 212 КК, – так і у 

спосіб підробки документів, тобто за допомогою вчинення особисто або 

іншими особами кримінальних правопорушень, передбаченого ст. 358 або ст. 

366 КК. При цьому вважаємо, що вказані дії не охоплюються складом 

злочину, передбаченого ст. 212 КК (оскільки його можна вчинити, 
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наприклад, не подаючи податкову декларацію). У зв’язку із цим у діях особи, 

яка ухиляється від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) шляхом 

підробки документів, буде наявна ідеальна сукупність зазначених 

кримінальних правопорушень.  

Зважаючи на велику кількість запропонованих науковцями 

класифікацій, можна стверджувати, що способи вчинення цього злочину є 

найрізноманітними. Проте жодна із класифікацій 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 або 

реагувати на злочинні посягання.  

Окремої уваги потребує питання бланкетного характеру диспозиції ст. 

212 КК. Диспозиція ст. 212 КК носить описово-бланкетний характер: з 

одного боку, ця диспозиція чітко вказує на суб’єкта злочину, форму вини і 

суспільно небезпечні наслідки, з іншого, вона робить необхідним звернення 

до чинного податкового законодавства, яке, визначаючи правила поведінки 

учасників податкових правовідносин, закріплює коло обов’язкових платежів, 

що входять у систему оподаткування, встановлює конкретних платників, їх 

обов’язки, строки і механізм виконання податкових зобов’язань, ставки і 

пільги щодо податків і зборів, а це врешті-решт визначає специфіку 

злочинних діянь, які означають ухилення від сплати податкових внесків.  

Дослідження проблеми бланкетних диспозицій в статтях Особливої 

частини КК України не може бути послідовним і системним, якщо не 

розглянути їх особливості відповідно до того, якої саме ознаки елементу 

складу кримінального правопорушення стосується відноситься бланкетна 
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відсилка. Зважаючи на предмет дослідження даного підрозділу важливим є  

з’ясування закономірностей та особливостей бланкетних диспозицій в 

частині уточнення об’єктивної сторони кримінального правопорушення: 

діяння, суспільно небезпечних наслідків, причинного зв’язку між суспільно 

небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками, а також до 

факультативних ознак об’єктивної сторони злочину – місця, часу, способу, 

знаряддя, засобів, обстановки його вчинення. Водночас слід розглянути 

найпоширеніші лексичні прийоми відсилання до іншогалузевих норм, 

підстави формулювання пропозицій, спрямованих на удосконалення КК 

України в частині застосування статей, що містять бланкетні диспозиції.  

Відсутність звернення до норм податкового законодавства 

унеможливлює застосування ст. 212 КК, що підтверджує її бланкетну 

природу, засвідчує, що ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів) є злочином із змішаною (кримінально-правовою та податково-

правовою) протиправністю. З цього приводу О.М. Готін слушно зауважує, 

що зміст і динаміка правозастосування за ст. 212 КК прямо пов’язані із 

змінами, що безперервно відбуваються у податковому, фінансовому та інших 

галузях законодавства [41, С. 135]. 

Взагалі за наявності змішаної протиправності, обумовленої 

конструюванням законів про кримінальну відповідальність із бланкетними 

диспозиціями, кримінально-правова норма міститься як у кримінальному 

законі, так і в інших (некримінальних) законах чи підзаконних нормативно-

правових актах, що конкретизують й уточнюють відповідну кримінально-

правову норму [130, С. 18-19]. У подібному дусі, але більш обережно 

висловлюється Ю.В. Баулін, на думку якого формулювання ознак складів 

злочинів у бланкетних диспозиціях статей КК дозволяє по-новому оцінити 

висновок про те, що єдиною юридичною формою, в якій містяться 

кримінально-правові норми, є кримінальний закон [9, С. 8-12]. 
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Пропонуємо розглянути особливості бланкетних диспозицій, що 

відносяться до суспільно небезпечних наслідків як ознаки об’єктивної 

сторони складу кримінального правопорушення. Суспільно небезпечні 

наслідки – це шкода, заподіяна конкретним суспільно небезпечним діянням, 

а так само створення загрози заподіяння такої шкоди. При цьому така шкода 

поділяється на фізичну, майнову, моральну, політичну, організаційну та 

комбіновану [44, С. 238]. З огляду на те, що зміст суспільно небезпечних 

наслідків становить шкода, яка прямо передбачена лише у диспозиціях 

статей, де йдеться про злочини з матеріальним складом, стає зрозумілим, 

чому бланкетні диспозиції щодо цієї ознаки малопоширені. Принагідно 

зазначимо, що рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2000 р. 

№ 6-рп/2000 (справа про зворотну дію кримінального закону в часі), яке 

розкриває правову природу бланкетних диспозицій, відноситься саме до 

суспільно небезпечних наслідків [130]. Так, у КК 1960 р. примітка до ст. 81 

вказувала, зокрема, що розкрадання визнається вчиненим у великих розмірах, 

якщо воно скоєно однією особою чи групою осіб на суму, яка в сто і більше 

разів перевищує мінімальний розмір заробітної плати, встановлений 

законодавством України (абзац другий), а в особливо великих розмірах — 

якщо воно вчинено однією особою чи групою осіб на суму, що в двісті 

п’ятдесят і більше разів перевищує мінімальний розмір заробітної плати, 

встановленої законодавством (абзац третій). Очевидне пряме посилання на 

законодавство. А тому Конституційний Суд України і відніс вказану 

диспозицію до бланкетної. У КК України 2001 р. аналогічна примітка до ст. 

185 пов’язує розмір шкоди з відповідним кратним розміром 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Жодного посилання немає, 

однак необхідність звернення до нормативних приписів, що є поза 

кримінальним законом, для з’ясування точної величини неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян цілком очевидна. А тому в цій ситуації йдеться 

про субсидіарне застосування іншогалузевих норм. Загалом у чинному КК 
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України є лише дві статті – ст. 212 КК і ст. 212-1 КК, примітки до яких в 

частині визначення шкоди пов’язують її розмір з відповідною кратною 

величиною встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (ст. 212 КК) та встановлених законом неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян ( ст. 212-1 КК). Тут легко помітне використання 

різних термінів, які, що головне, допускають різний рівень бланкетності. 

Така ситуація, звичайно, лише вносить у  КК України правозастосовні 

проблеми, яких можна було б уникнути. В інших же аналогічних примітках – 

жодного посилання немає (прим. 2-4 до ст. 185 КК, прим. до ст. 188-1 КК, 

прим. до ст. 192 КК, прим. до ст. 197-1 КК, прим. до ст. 199 КК, прим. до ст. 

201 КК тощо).  

Видається, така ситуація неприпустима, неправильно ставити 

бланкетний характер диспозиції статті кримінального закону в залежність від 

уподобань, смаків, лексичного стилю того, хто писав цю норму. Там, де це 

можливо, диспозиція повинна бути викладена описово, що, звичайно, не 

позбавляє необхідності звернення до іншогалузевих норм субсидіарно. 

Бланкетний характер диспозиції повинен бути обґрунтований, 

застосовуватися лише там, де описати ознаки складу злочину, в силу 

чисельності регулюючого нормативного матеріалу, неможливо і недоцільно. 

Слушно вказує О.О. Дудуров, що вирішення проблеми бланкетності у 

кримінальному праві лежить, зокрема, у площині вдосконалення КК – 

збільшення питомої ваги описового елемента в описово-бланкетних 

диспозиціях норм КК [51, С. 260].  

Прикладом такої ситуації є той, що описаний у вироку від 28.02.2014 

року, винесеному Орджонікідзевським міським судом Дніпропетровської 

області за справою №№  184/205/14-к (номер провадження 1-кп/184/34/14). 

Так, ОСОБА_1, будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, 

діючи умисно, протягом декількох звітних періодів нерозривно пов'язаних 

між собою, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на умисне 
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ухилення від сплати податків, що входить в систему оподаткування і 

бажаючи настання наслідків у вигляді фактичного ненадходження до 

бюджету коштів у великих розмірах, в період 01.01.2010 року по 10.02.2013 

року, в порушення вимог ст.13 ДКМУ «Про прибутковий податок з 

громадян» №13-92 від 26.12.1992 року, який діяв до 31.12.2010 року та ст.177 

Податкового кодексу України, ухилився від сплати податків на загальну суму 

2 620 972,56 гривень, що більш ніж у 3 000 разів перевищує неоподаткований 

мінімум доходів громадян і є великим розміром, та спричинивши шкоду 

інтересам держави [25]. 

Аналіз особливостей бланкетних диспозицій, що відносяться до ознак 

об’єктивної сторони кримінального правопорушення, дає підстави для 

певних узагальнень. По-перше, бланкетні диспозиції, що відносяться до 

суспільно небезпечних наслідків, малопоширені з огляду на те, що зміст 

становить фактична шкода (фізична, майнова, моральна, політична, 

організаційна та комбінована). Крім того, така шкода прямо передбачена 

лише у диспозиціях статей, де йдеться про злочини з матеріальним складом. 

Поодинокі ж випадки бланкетного викладу диспозицій статей КК України в 

частині суспільно небезпечних наслідків, як правило, необґрунтовані. Така 

ситуація неприпустима, бланкетний характер диспозиції допустимий лише 

там, де описати ознаки складу злочину, в силу чисельності регулюючого 

нормативного матеріалу, неможливо і недоцільно. По-друге, причинний 

зв’язок, будучи об’єктивним зв’язком між явищами, коли одне з них 

породжує інше, текстуально в диспозиції, як правило, не відображений, і в 

жодному випадку не може носити бланкетного характеру, що й засвідчує 

проведений аналіз. По-третє, факультативні ознаки об’єктивної сторони 

складу злочину (місце, час, спосіб, знаряддя, засоби, обстановка вчинення 

злочину), набуваючи обов’язкового характеру лише у випадку прямої 

вказівки у диспозиції статті, об’єктивно зустрічаються значно рідше, а тому 

бланкетні диспозиції щодо цих ознак також малопоширені. В КК України є 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3549/ed_2014_01_28/pravo1/T102755.html?pravo=1#3549
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3549/ed_2014_01_28/pravo1/T102755.html?pravo=1#3549
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лише приклади бланкетного викладу місця, способу та обстановки вчинення 

кримінального правопорушення. 

 

2.3. Суб'єктивні ознаки ухилення від сплати податків, зборів (інших 

обов’язкових платежів) 

 

Суб’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК, є 

спеціальним, адже поряд із загальними ознаками він має ще спеціальну 

ознаку, а саме обов’язок зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), 

за порушення якого особа і може бути притягнена до кримінальної 

відповідальності за ст. 212 КК. В частині визначення спеціальних ознак 

суб’єкту розглядуваного кримінального правопорушення, знову ж таки, 

законодавець застосовує бланкетну форму диспозиції норми, яка передбачає 

врахування положень правових норм. Відповідно до ст. 15 Податкового 

кодексу України, податки зобов’язані сплачувати фізичні особи (резиденти і 

нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та 

їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти 

оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом 

оподаткування згідно з Податковим кодексом України або податковими 

законами, і на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів згідно з 

цим Кодексом. Більш глибоко проблема змісту, сутності податкових 

зобов’язань, критеріїв їх розмежування класифікації розглядаються в 

доктрині права. Так у наукових колах неодноразово обговорювалася сутність 

податкового обов’язку платника податків. На думку П. М. Дуравкіна, 

податковий обов’язок визначається як сукупність закріплених у нормах 

податкового законодавства обов’язків, які становлять забезпечену силою 

державного примусу міру належної поведінки (активної позитивної або 

пасивної позитивної) зобов’язаного суб’єкта податкових правовідносин [53, 

С. 7]. Н. Ю. Онищук розглядав податковий обов’язок у декількох аспектах: а) 
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у вузькому (обов’язок зі сплати податків) і широкому розумінні (сукупність 

обов’язків із ведення податкового обліку, сплати податків і зборів та 

податкової звітності); б) з позиції змісту та сутності; в) розмежовуючи 

об’єктивний та суб’єктивний податковий обов’язок; г) як податковий 

обов’язок зобов’язаної особи та владного суб’єкта; д) з позиції статики та 

динаміки [128, С. 7].  

Повний розгляд ознак суб’єкта умисного ухилення від сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів) передбачає також звернення до аналізу 

характерних властивостей особи злочинця, що є невід’ємною частиною 

кримінально-правової характеристики суб’єкту діяння. Одним із вагомих 

аргументів на користь такої позиції слугують вимоги Кримінального 

процесуального кодексу України (далі – КПК України). Адже встановлення 

даних, які характеризують особу обвинуваченого, є одним з елементів 

предмета доказування (ст. 91 КПК України). До того ж саме властивості 

особи злочинця зумовлюють вибір ним конкретних способів, засобів, умов, 

обстановки вчинення кримінального правопорушення, свідчить про причини 

антисоціальної поведінки, що у свою чергу, має велике значення для 

індивідуалізації кримінальної відповідальності та обґрунтування можливих 

пропозицій щодо її подальшої диференціації. Як слушно зазначає 

А. М. Кустов, важливою є вказівка на обов’язкову сукупність знань у 

винного, виходячи зі сфери його діяльності, включаючи злочинну сферу [97, 

С. 17]. Якщо узагальнити результати наукових досліджень в частині 

визначення характерних ознак суб’єкту кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 212 КК, то слід зазначити, що увагу привертають дані 

щодо рівня освіти, життєвої позиції, активності в суспільній та господарській 

сфері. Найбільш загальними ознаками, які характеризують особу, що вчиняє 

ухилення від сплати податків (за даними доктрин) є: 1) високий рівень 

освіти, соціального статусу, матеріального достатку; 2) наявність 

розгалужених зв’язків у різних сферах суспільного життя та підприємницької 
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діяльності (органи влади та управління тощо) та злочинному світі; 3) стійка 

життєва позиція щодо отримання доходу з використанням протизаконних 

методів; 4) розподіл рольових функцій; 5) чіткі знання особливостей 

підприємницької діяльності, які можуть бути використані у механізмі 

вчинення злочинних діянь (технологічні процеси, списання сировини, 

заниження обсягів виготовлення продукції); 6) знання особливостей 

діяльності слідчих та оперативних підрозділів [107, С. 70; 80, С. 752].  

Ці ж тенденції виявляються і під час статистичного дослідження з 

метою побудови кримінологічного портрета особи, яка ухиляється від сплати 

податків нами були досліджені Звіти Державної судової адміністрації 

України про склад засуджених за 2015 – 2020 роки (так звана «Форма 7») 

[169]. Аналіз проводився на основі даних про 120 засуджених [Додаток Ж].  

Не зважаючи на об’єктивну наявність незначних помилок у статистичних 

даних можемо описати найбільш поширені риси особи кримінального 

правопорушника, який скоїв суспільно небезпечне діяння у вигляді ухилення 

від податків, зборів (обов’язкових платежів): особа чоловічою статі у віці від 

30 до 50 років, службовці, які  мають повну вищу, професійно-технічну та 

повну загальну середню освіту, у більшості випадків раніше не судима. 

Слід додати, що отримані аналогічні дані за період з 2015 по 2020 рр. 

не змінили зміст типового кримінологічного портрета особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, передбачене ст. 212 КК, а відтак, викладені 

дані на сьогоднішній день залишаються актуальними. 

Звісно, даний кримінологічний портрет особи кримінального 

правопорушника є приблизним та умовним.  

Отже, суб’єктом злочину, передбаченого ст. 212 КК, є фізична осудна 

особа, яка досягла 16 років та має обов’язок зі сплати податків, зборів, 

обов’язкових платежів. Щодо особи такого суб’єкта, то вона 

характеризується наявністю спеціальної освіти і високим рівнем 

інтелектуальних здібностей, вік таких осіб зазвичай перевищує 30 років, а 
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стать переважно чоловіча. Родом занять осіб, які вчинюють ухилення від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), є переважно 

підприємницька діяльність, і в суспільстві такі особи займають досить високе 

положення.  

Окремої уваги заслуговує питання щодо доцільності виокремлення 

спеціальних суб’єктів у диспозиції ст. 212 КК. Так за ст. 212 КК 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. Такий виклад може породжувати певні 

протиріччя із відповідним нормативно-правовим актом, адже норма 

передбачена ст. 212 КК має бланкетний характер. А отже, перелік суб’єктів, 

які можуть мати зобов’язання сплачувати у та перелік певних умов щодо 

сплати, більш повно викладено у відповідному Законі.  

Не менш важливою проблемою є питання визначення доцільності 

встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб. Зокрема, в 

процесі кваліфікації ухилення від сплати податків зборів (обов'язкових 

платежів) певну дискусію викликає питання про суб'єкт аналізованого 

кримінального правопорушення, наприклад, про можливе визнання або 

невизнання кримінально-правовою доктриною в якості суб'єкту кримінальної 

відповідальності за ухилення від сплати податків зборів (обов'язкових 

платежів) (ст. 212 КК) юридичної особи, а також призначення заходів 

кримінально-правового характеру юридичним особам. Окремої уваги 

пропонуємо приділити таким заходам кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб.  

Суспільна небезпека «ухилення», вчиненого юридичною особою, 

видається більш істотною, ніж здійснювана фізичною особою.  В податковій 

сфері це проявляється незрівнянно більших у нанесені матеріальних збитків. 

Наприклад, якщо індивідуальні підприємці в силу свого торгового обороту 
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не мають надвеликих доходів, то і суми, приховувані ними від податків,  

можуть бути не значними. Інша справа підприємства торгівлі ( тим більш 

монопольного характеру): збиток, що наноситься ними внаслідок ухилення 

від податкових виплат, має зовсім інший обсяг. Крім того, на увагу 

заслуговує той факт, що юридична особа може бути менш вразливою і для 

засобів соціального контролю: збільшується можливість підкупу чиновників; 

можуть додатково залучатися фахівці податкової сфери, здатні розробити 

ефективні засоби мінімізації податкових виплат. 

Для поглиблення аргументації підстав доцільності встановлення 

кримінальної відповідальності юридичних осіб пропонуємо звернутися до 

порівняльно-правовому аналізу кримінального законодавства України і КК 

ряду зарубіжних держав. Порівняльна база  в зазначеній частині дослідження 

акумулювала три групи законодавчих актів: 1) англосаксонська система 

права - кримінально-правові закони Англії і Уельсу, законодавчі акти США,  

тощо; 2) кримінальні закони, що відносяться до континентальної системи 

права (французький КК, шведський КК, КК ФРН, кримінальний кодекс 

Швейцарії, Нідерландів, а також Іспанська КК; 3) кримінальні закони країн 

СНД [183]. 

У перерахованих законодавчих актах, які увібрали в себе різноманіття 

принципів, положень і концепцій, інтерес в першу чергу представляє 

інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб. 

Як показав відповідний аналіз, тенденція до визнання юридичної особи 

суб'єктом злочину, а отже до встановлення кримінальної відповідальності 

юридичних осіб, в останнє десятиліття набула широкого поширення в 

багатьох країнах Заходу (Франції, США, Нідерландах та ін.). В перелічених 

державах орієнтованість законодавчої практики та доктрини права на 

доцільність такої відповідальності головним чином базується на необхідності 

підвищення рівня збирання податків. Як вже йшлося, розмір збитку, що 

завдається від несплати податків юридичними особами, непорівнянний з 
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розміром несплати податкових виплат з боку фізичних осіб. На нашу думку, 

вберегти суспільство від тяжких наслідків фінансових катастроф шляхом 

залучення до кримінальної відповідальності лише окремих фізичних осіб, не 

притягуючи до відповідальності осіб юридичних, - не можливо. 

Маємо враховувати специфічну функціональну спрямованість 

діяльності юридичних осіб: юридична особа має власну волю, яка 

виражається в рішеннях, прийнятих більш-менш кваліфікованою більшістю 

його членів; такий суб'єкт діяльності має власну господарсько-фінансову 

орієнтацію, цілі і завдання, які визначаються в установчих документах, 

власний капітал, що не зводиться до суми коштів, вкладених його 

учасниками; юридична особа має свої власні інтереси, нерідко відмінні від 

інтересів окремих фізичних осіб, наприклад в питаннях розподілу прибутку. 

Розглядаючи проблему відповідальності юридичних осіб за ухилення 

від податкових виплат на прикладі законодавства США, можна відзначити, 

що в чинному КК штату Нью-Йорк, в розділі (А) ст. 10 § 10.00 терміном 

«особа» позначається людина, а в необхідних випадках - публічна або 

приватна корпорація, неінкорпорірованих об'єднання, товариство, уряд або 

уряд. 

Кримінальна відповідальність корпорації визначена § 20.20 тієї ж глави 

наступним чином: «корпорація визнається винною у вчиненні посягання, 

якщо поведінка, що представляє собою посягання, складається в невиконанні 

покладеної правом па корпорацію спеціальної обов'язку вчинити позитивні 

дії» [142]. 

Дуже детально регламентована кримінальна відповідальність 

юридичних осіб в законодавстві Франції. Наприклад, відповідно до ст. 121 

юридичні особи (за винятком держави) несуть відповідальність за злочини, 

вчинені на їхню користь або їх органами або представниками; при цьому не 

виключається і кримінальна відповідальність фізичних осіб, які є 

виконавцями або співучасниками цих злочинів [178, С. 255-259]. 
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Все ж слід підкреслити, що залишається чимало західноєвропейських 

держав, де до теперішнього часу не передбачена кримінальна 

відповідальність юридичних осіб (характерно, що її немає в КК Іспанії 1995 

р). А своєрідністю правових систем таких держав, як ФРН та Італія, є широке 

застосування щодо юридичних осіб адміністративної відповідальності в 

поєднанні з кримінальної відносно осіб фізичних. 

Важливість дотримання принципу індивідуальної відповідальності 

фізичних осіб в кримінальному праві не викликає ніяких сумнівів і 

застосовується у випадках вчинення кримінальних правопорушень 

конкретними особами. Однак така форма відповідальності не охоплює 

обставин, при яких кримінально протиправне діяння вчинюється із 

залученням сил і засобів організації, тим більше, коли дана організація була 

створена в злочинних цілях. 

Все зазначене вказує на те, що питання про необхідність введення 

відповідальності юридичних осіб, в тому числі за несплату податків 

організацією, вимагає більш детального вивчення вітчизняним законодавцем. 

Відсутність даного інституту в КК України, по всій видимості, 

пояснюється недооцінкою законодавцем того факту, що цивільно-правова 

відповідальність неповно охоплює всі аспекти протиправної діяльності, яку 

здійснюють господарюючими суб'єктами в податковій сфері. 

Крім того, як показує практика, в наявності досить низька 

оперативність розгляду господарськими судами справ, пов'язаних з різного 

роду протиправними дії. Така неповороткість призводить не тільки до 

масового ухилення від відповідальності винних, а й вельми низькою 

ефективності вжитих зусиль з відшкодування заподіяної шкоди. До цього ж 

слід додати, що, з точки зору інтересів держави, фізичні особи-керівники при 

необхідності відшкодування збитків не завжди платоспроможні. Що не 

можна сказати про осіб юридичних, можливості яких, як правило, значно 

ширше. 
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Як показує дослідження, відповідно до кримінального законодавства 

Франції, США та інших країн юридичну особу може бути піддано всіма 

класичними майновим санкцій. Покарання може стосуватися як його 

діяльності (заборона на її здійснення або обмеження дозволених її видів), так 

і репутації цієї особи (опублікування або афішування судового рішення) 

тощо. 

Слід звернути увагу на те, що наявність в КК інституту 

відповідальності лише фізичних осіб дозволяє власникам великих 

торговельних підприємств вміло маніпулювати своїми службовцями. 

Наприклад, підібравши потрібну особу на ту чи іншу відповідальну посаду, 

власник торгового підприємства, абсолютно не замислюючись, «пожертвує» 

цією особою, якщо це буде необхідно для «справи», або, іншими словами, 

змусить відбувати покарання, по суті, невинної людини (іноді попередньо 

відкупившись). Таким чином, нічого не зміниться ні на користь збільшення 

розмірів податкових надходжень до бюджету держави, ні в частині настання 

«моменту істини» стосовно питання досягнення принципу соціальної 

справедливості. 

У той же час, при наявності інституту кримінальної відповідальності 

юридичних осіб, для фактичного власника торгового підприємства буде 

великий ризик все втратити. Справа в тому, що розкручені торгові бренди, 

вже самі по собі приносять великі доходи ( «Метро», «Таврія», «Обжора», та 

ін.), будуть також предметом розгляду при призначенні покарання. При 

достатніх підставах суд матиме право прийняти рішення про заборону на той 

чи інший бренд. Відповідно, можна прийти до висновку про те, що наявність 

такого роду засобів в арсеналі кримінальної політики дозволяє більш 

ефективно захищати податкові інтереси держави. 

Не менш важливим є інший аспект обов'язковою вимогою у 

економічно розвинених державах світу є дотримання національними 

суб'єктами комерційної діяльності правил бухгалтерського обліку та 
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зберігання документів. Такі норми передбачаються, наприклад, в КК 

Норвегії, Бельгії, США і в КК ряду інших країн. 

На перший погляд сфера порушення правил бухгалтерського обліку та 

зберігання документів не повинна регулюватися кримінально-правовими 

нормами. Проте, з іншого  боку, ці правопорушення не лише найбільш часто 

зустрічається в торгово-підприємницької сфері, а й є обов'язковою умовою 

здійснення інших, більш тяжких злочинів у сфері господарської діяльності. 

Тому відсутність кримінально-правового регулювання цих проблем, наш 

погляд, є істотним упущенням вітчизняного законодавця. З поля зору 

законодавця не має випадати той факт, що ці правопорушення не лише 

історично є сталими, але й практично не зменшилися по змісту та сутності за 

доволі тривалий час. Наприклад, за часів СРСР випадки спотворення або 

знищення бухгалтерських документів, пов'язані з підпалами з метою 

приховування реального стану справ на підприємстві, були повсякденним 

явищем. Але і в даний час багато господарюючих суб'єктів також навмисно 

йдуть на різні порушення правил торгівлі. І в першому, і в другому випадку 

переслідується одні і ті ж цілі - відхід від відповідальності і, як правило, 

ухилення від сплати податків. 

Дослідження показує, що кримінальним законодавством не 

передбачається спеціальна норма про відповідальність за спотворення 

відомостей, внесених в бухгалтерську документацію. У самій ст. 212 КК 

України на спотворення різного роду в документах вказується побіжно і 

лише як на спосіб ухилення від податкових виплат. 

Таким чином, за межами дії зазначеної дефініції залишається цілий ряд 

кримінальних правопорушень. Стосовно ж до аналізованої проблематики, 

норма про відповідальність за порушення правил бухгалтерської звітності 

послужила б досить ефективним профілактичним бар'єром до ухилення від 

податкових виплат. 
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Слід зазначити, що в країнах Заходу кримінальна відповідальність за 

ухилення від податкових виплат з підприємств займає одне з провідних 

місць. Нерідко там, де виникають юридичні складності в залученні осіб, які 

вчиняють корисливі або корисливо-насильницькі кримінальні 

правопорушення, органами влади вдається залучати таких осіб саме за 

податкові кримінальні правопорушення. Зазначене, мабуть, і свідчить про те, 

що в країнах Заходу вже давно склався і налагоджено працює кримінально-

правовий механізм, який діє поряд з адміністративними та економічними 

важелями, в тандемі з системою цивільного, фінансового та податкового 

законодавства. 

Що стосується чинного кримінального законодавства країн СНД, то 

проведений автором аналіз показав, що і там ухилення від сплати податків і 

(або) зборів з організацій визнається злочином ( КК Республіки Білорусь, КК 

Таджикистану та ін.). Конструкція ж відповідних норм в більшості випадків 

повторює контури ст. 212 КК України. 

КК України було доповнено розділом XIVI згідно із Законом від 

23.05.13 р. № 314-VII, з урахуванням змін, внесених Законом від 15.04.14 р. 

№ 1207-VII). Розділом XIV-I “Заходи кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб” Особливої частини КК України передбачено підстави для 

застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру 

(ст. 96-3 КК України), види юридичних осіб, до яких можуть бути 

застосовані заходи кримінально-правового характеру (ст. 96-4 КК України), 

підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів 

кримінально-правового характеру (ст. 96-5 КК України), види заходів 

кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб (ст. 

96-6 КК України), особливості застосування штрафу (ст. 96-7 КК України), 

конфіскації майна (ст. 96-8 КК України), ліквідації (ст. 96-9 КК України), 

загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру (ст. 96-10 КК України), порядок застосування до 
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юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю 

злочинів (ст. 96-11 КК України). Вказані зміни до чинного кримінального 

законодавства були по-різному оцінені представниками наукової спільноти. 

Питання доцільності, юридичної природи та змісту зазначених заходів  до 

сьогодні остаточно ще не вирішені і продовжують перебувати в дискусійній 

площині. 

У світовій практиці існує три основних моделі інституту юридичної 

відповідальності юридичних осіб, а саме: а) традиційна конструкція 

кримінальної відповідальності юридичних осіб, коли юридична особа поряд 

із фізичною особою визнається самостійним суб’єктом злочину та у певних 

випадках підлягає кримінальній відповідальності (Велика Британія, США, 

Австрія, Франція). Так, юридична особа у США може підлягати 

кримінальній відповідальності за: 1) активну або пасивну поведінку; 2) 

поведінку, яка суперечить вимогам кримінального закону; 3) поведінку, 

виражену в діях агента, високопоставленого агента – керівника або керівника 

органу; 4) діяння, що вчиняється в інтересах корпорації, або якщо не 

виконується обов’язок корпорації [43, С. 55]; б) друга конструкція базується 

на принципі винної кримінальної відповідальності фізичної особи (суб’єкта) 

за вчинення нею злочину. При цьому за умови, що фізична особа вчиняє 

злочин в інтересах юридичної особи, поряд із фізичною особою юридична 

також зазнає кримінальної відповідальності (Швейцарія, Іспанія, Туреччина); 

в) і, нарешті, в третій моделі юридична особа зазнає специфічну 

адміністративної відповідальності за причетність до злочину, що вчинила 

фізична особа (Німеччина, Італія, Швеція). Аналіз основних положень 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 

візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб» від 

23 травня 2013 р. № 314–VII дає підстави відзначити про, те, що наш 
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законодавець в якості прикладу взяв другу конструктивну модель 

кримінальної відповідальності юридичних осіб. 

Отже, на підставі проведеного аналізу зарубіжного досвіду (у 

підрозділі 1.3. цієї роботи ) пропонуємо перегляд деяких положень Загальної 

частини Кримінального кодексу України відносно застосування заходів 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Пропонуємо ч. 1 п. 

1 ст. 96-3 КК підстав застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру доповнити ст. 212 КК.   

Важливим складником кримінально-правової характеристики, яка до 

того ж являє собою обов’язкову ознаку будь-якого кримінального 

правопорушення, є суб’єктивна сторона кримінального правопорушення.  

Кримінальна відповідальність за податкові кримінальні 

правопорушення запроваджувалася у межах національної правової системи 

відповідно до історичних змін характеру соціально-економічних умов життя 

суспільства. Аналіз тенденцій розвитку нормативно-правового регулювання 

кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків доводить, що 

майже з самого початку законодавець спрямовував цей процес у напрямку 

поступової криміналізації умисної форми вини особи при вчиненні несплати 

податків, зборів, інших обов’язкових платежів. У цілому протягом новітнього 

історичного періоду розвитку кримінально-правової науки питання, пов’язані 

з суб’єктивною стороною кримінального правопорушення, передбаченого ст. 

212 КК, а також деяких суміжних складів кримінальних правопорушень, 

були не недостатньо розроблені кримінально-правовою наукою та судово-

слідчою практикою. Головним поясненням цього є тривалий період 

становлення податково-фінансової системи України. Відобразилося це і на 

тому, що сучасні науковці, на жаль, досі не мають єдиної точки зору щодо 

виду умислу (прямого або непрямого), з яким вчинюється ухилення від 

сплати обов’язкових внесків державі, а також щодо основних елементів 
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інтелектуального та вольового моментів умислу при вчиненні несплати 

податків, зборів, інших обов’язкових платежів.  

Проблему вини у доктрині кримінального права у загальному вигляді 

можна позначити як філософську, психологічну та етико-правову проблему. 

У період становлення науки радянського кримінального права переважало 

соціологічне розуміння поняття вини. Пізніше – домінуючою стала 

психологічна теорія. Певний інтерес у радянських науковців викликала 

проблема оціночної концепції вини. Незважаючи на традиційне, для того 

часу, ідеологічне забарвлення положень оціночної концепції (теорії) в науці 

радянського кримінального права, само по собі це розуміння ґрунтувалося на 

серйозних наукових дослідженнях і не заслуговувало на таку критику, яка 

мала місце з боку більшості радянських криміналістів [20, С. 4]. Зазначене 

дає можливість зробити висновок, що радянські криміналісти поставили на 

порядок денний науки кримінального права питання щодо необхідності 

нового, неформально-психологічного розуміння вини. Для багатьох 

радянських криміналістів стало очевидним, що вина не вичерпується 

психічним ставленням особи до своїх дій, а що до цього ставлення 

приєднується і негативна суспільна оцінка. Встановлення цього положення 

(хоча і в загальній формі) є значним досягненням науки радянського 

кримінального права. Воно означало важливий крок у розвитку радянського 

вчення про вину і відкривало більше можливостей для подальшої розробки та 

обґрунтування проблеми вини в радянському кримінальному праві [22, С. 

349-352]. Не менший інтерес свого часу викликали фінальна та нормативна 

теорії вини. Представники фінальної теорії наділяють умисел та 

необережність лише однією ознакою – вольовою, а інтелектуальному 

моменту надають зовсім інше значення. Базове положення фінальної теорії 

зводиться до того, що дія є фінальною. Прихильники фінальної теорії 

розуміють під виною не психічне, суб’єктивне ставлення особи до скоєного, 

а докірливість волеутворення, його осуд.  
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Таким чином, відповідно до фінальної теорії усвідомлення 

протиправності діяння (або можливість такого усвідомлення) є суттєвою 

ознакою вини, яка визначає ваду волеутворення суб’єкта, що здійснив діяння. 

А оскільки, за цим вченням, вина знаходиться за межами складу 

кримінального правопорушення, то усвідомлення (або можливість 

усвідомлення) протиправності знаходиться за межами складу і, як наслідок, 

не охоплюється умислом особи. Г. Вельцель прямо вказує на це: «Тільки 

помилка в ознаці передбаченого законом складу злочину виключає умисел … 

Помилка в забороні діяння перебуває за межами умислу як елемента складу. 

Це помилка у протиправності, незважаючи на усвідомлення всіх ознак 

складу» [110, С. 44].  

Нормативна теорія, у свою чергу, розглядає вину як суб’єктивну 

сторону діяння, а не складу кримінального правопорушення. Вина – це 

психічне, суб’єктивне відображення складу у свідомості злочинця. Вина є 

психічним ставленням суб’єкта до вчиненого ним діяння, що відповідає 

складу кримінального правопорушення та протиправному діянню. Вина не є 

ознакою складу, а самостійною ознакою кримінального правопорушення 

нарівні зі складом та протиправністю. За своїм змістом вина є певним видом 

волі суб’єкта, його ставленням до вчиненого діяння. Для розкриття змісту 

вини потрібно встановити, з чого має складатись ця помилковість, вада волі і 

на які зовнішні ознаки кримінального правопорушення вона поширюється. 

Як склад і протиправність наповнюють певним змістом зовнішню сторону 

поведінки людини, так вина передбачає чіткий зміст волі як внутрішньої 

сутності дії суб’єкта. Вина – це зміст волі, який заслуговує на осуд суб’єкта, 

«вина – це психічна вада діяння», – зазначає Е. Белінг. При цьому він додає, 

що оскільки чинне право пов’язує кримінальну відповідальність з 

об’єктивними елементами, а саме з фактом здійснення злочинного діяння, 

яке відповідає складу і є протиправним, вина має охоплювати всі ознаки 

складу [110, С. 24].  
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Основний зміст вини складає психічне ставлення злочинця: 1) до 

моменту відповідності діяння складу кримінального правопорушення; 2) до 

моменту протиправності діяння. При цьому представники нормативної теорії 

підкреслюють, що вина – це психічне ставлення суб’єкта до вчиненого 

діяння. Таким чином, окремі елементи психологічної, об’єктивної та 

нормативної теорії вини знаходять відображення у вітчизняній доктрині 

кримінального права.  

Проте, сьогодні, лише цими доктринами не вичерпується сучасна 

«палітра» теоретико-правового осмислення сутності вини. З філософсько-

правового підходу сучасного осмислення явища кримінальної 

відповідальності до зазначених елементів, природно було б додати ще один 

важливий, з позицій правової ідеології, сегмент – натуралістичну доктрину. 

На високому теоретичному рівні ми знаходимо її відображення у праці О. М. 

Костенко «Злочин і відповідальність за нього у світлі соціального 

натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального 

правознавства)», де автором, зокрема, наголошено, що згідно з соціально-

натуралістичною доктриною суспільство має притримуватися закону 

соціальної природи, який полягає у невідворотності кримінальної 

відповідальності [78, С. 39]. При цьому у світлі соціально-натуралістичної 

доктрини суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення – це 

прояв волі та свідомості особи, що характеризується як умисел чи 

необережність. Отже, вина особи у кримінальному правопорушені – це 

вчинення нею кримінального правопорушення, тобто прояв комплексу 

сваволі й ілюзій у вигляді порушення законів соціальної природи, 

відображених у формі кримінального законодавства [78, С. 37–38].  

Важливим критерієм для встановлення розуміння особою обов’язку по 

обчисленню і сплаті обов’язкових внесків державі є наявність факту і 

тривалість застосування особою нормативних актів, що встановлюють 

відповідні обов’язкові внески державі. Вони значною мірою підтверджують 
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обізнаність особи з положеннями нормативно-правових актів, що визначають 

обов’язки по певному обов’язковому внеску (внесках). Більш того, тривале 

застосування особою певного нормативно-правового акту (особливо без 

звернення за роз’ясненнями щодо його положень до податкових органів, 

аудиторських фірм та інших консультантів) підтверджує розуміння особою 

його суттєвих положень. Під час встановлення того, чи знала особа про свої 

обов’язки щодо сплати певного обов’язкового внеску, передбаченого 

відповідним нормативно-правовим актом, доцільно з’ясувати, як давно був 

прийнятий акт, чи особа раніше застосовувала його, чи зверталася за 

консультаціями до податкових органів та інших осіб тощо. Під 

усвідомленням особою наявності у неї (або у юридичної особи, за сплату 

обов’язкових внесків якою вона несе відповідальність) зобов’язань по певних 

обов’язкових внесках державі слід розуміти усвідомлення особою про 

наявність зобов’язань сплатити певні внески на підставах, передбачених 

чинними законами про оподаткування, а у випадках, передбачених цими 

законами, – й іншими нормативно-правовими актами.  

На вину платника податків впливає його життєвий досвід, освіта, 

кваліфікація, стан психіки і конкретної обстановки, в якій він допустив 

податкові порушення, що впливає на можливість передбачити небезпечні 

наслідки своїх дій. За правопорушення, допущені за браком досвіду, чи певні 

розрахункові помилки платники податків не повинні підлягати 

відповідальності на рівні з тими, хто з прямим умислом вчиняє дії, 

спрямовані на ухилення від оподаткування. При цьому важливо встановити, 

на що із вчиненого конкретно вплинуло незнання податкового закону, під 

яким ми пропонуємо розуміти як незнання конкретної норми, яка підлягає 

застосуванню, так і помилки при його застосуванні. Такими помилками може 

бути обрання норми, яка не підлягає застосуванню, помилку в тлумаченні 

змісту норми та власне незастосування жодної норми у ситуації, коли 

законодавство передбачало це. Тобто якщо особа вчинила кримінальне 
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правопорушення під впливом помилки, викликаної неправильним 

тлумаченням норм права, якщо вона не могла її уникнути, то ми повинні 

вести мову про відсутність у її діях складу кримінального правопорушення, 

визначеного ст. 212 КК, а якщо вона могла її уникнути через використання 

певних визначених законодавством механізмів (наприклад, податкове 

роз’яснення), то мова повинна йти про наявність обставин, які пом’якшують 

покарання. 

Такий підхід є доцільним, враховуючи той факт, що норми 

українського кримінального права, які стосуються сфери податкових 

відносин, мають суто бланкетний характер. Причому передбачають знання 

особою – платником податку лише певного нормативного правового акту, а 

цілої сукупності юридичних норм, що належать до різних галузей 

податкового права і фінансового права. Знання суб’єктом законів і 

підзаконних нормативних актів сфери оподаткування в розумінні юридичної 

природи податкових злочинів є визначальним, оскільки диспозиція 

кримінально-правової норми, якою встановлена кримінальна 

відповідальність за несплату податків (ст. 212 КК) є бланкетною.  

У кримінальному праві має бути закріплено положення, за яким умисел 

при вчиненні злочину, визначеного ст. 212 КК, повинен конкретизуватися 

через дві групи нормативних ознак: попередньої правової оцінки діяння та 

ознак, що охоплюють сферу паралельних оцінок у непрофесійній сфері. При 

цьому незнання хоча б однієї з цих груп повинно виключати наявність у 

особи умислу взагалі. З цього має випливати важливе положення, за яким 

якщо у суб’єкта при вчиненні діяння відсутнє усвідомлення того, що він 

вчиняє протиправні дії, то він діє без вини, якщо він не міг уникнути 

помилки.  

Через доктринальне поєднання елементів нормативної, 

натуралістичної, оціночної та психологічної концепцій вини на практиці при 

кваліфікації діяння особи за ст. 212 КК може бути усунено необґрунтоване 
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притягнення до кримінальної відповідальності через неправильне визначення 

форми вини особи, яка вчинила незаконні дії, тому що керувалася 

неправильним тлумаченням норм права.  

Вина як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони будь-якого складу 

кримінального правопорушення нерозривно пов’язана з його об’єктивними 

ознаками, її зміст відображають об’єктивні ознаки кримінального 

правопорушення, що характеризують його об’єкт, предмет і об’єктивну 

сторону. Отже, у кримінально-правовій науці для правильного вирішення 

питання про зміст і форму вини обвинуваченого у кримінальних справах про 

ухилення від сплати податків варто встановлювати таку сукупність обставин: 

мотив і мету вчинення діяння; чи передбачала особа суспільно небезпечні 

наслідки своїх дій або бездіяльності; чи бажала вона настання таких 

наслідків; чи допускала настання таких наслідків.  

На сьогодні можна вести мову про визначення конкретного змісту 

вини, притаманного саме суб’єкту кримінального правопорушення при 

ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) як суб’єктивно-

об’єктивного феномену, що є проявом волі і свідомості особи, що має 

характер бездіяльності у частині виконання податкового обов’язку, активних 

дій з метою приховання цього, спрямованими на отримання неправомірних 

матеріальних вигод та є прямим умислом, в інтелектуальній ознаці якого 

втілюється усвідомлення власних дій як протиправного діяння. Подальші 

наукові напрацювання доцільно продовжувати у напрямі дослідження 

проблематики сучасного розуміння концепцій вини, особливо у контексті 

окремих її теорій. 

Оскільки у ст. 212 КК передбачено кримінальну відповідальність не за 

сам факт несплати в установлений строк податків, зборів (обов’язкових 

платежів), а за умисне ухилення від їх сплати, суб’єктивна сторона цього 

складу кримінального правопорушення характеризується виною у виді 

прямого умислу, за якого винна особа усвідомлює суспільну небезпечність 
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ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), передбачає 

його наслідки у виді ненадходження коштів до бюджетів або державних 

цільових фондів і передбачає неминучість їх настання. Про наявність умислу 

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

свідчити, наприклад, не оприбуткування готівкових коштів, одержаних за 

виконання робіт чи надання послуг; ведення подвійного (офіційного та 

неофіційного) обліку; використання банківських рахунків, про які не 

повідомлено органи ДФС; завищення фактичних затрат, що включаються до 

собівартості реалізованої продукції, тощо [144]. Ухилення від сплати 

податків є цілеспрямованими діями платників податків, які дають змогу їм 

зменшити чи повністю виключити сплату до бюджету чи державних 

цільових фондів податкових зобов’язань. Головними ознаками ухилень від 

сплати податків є умисел у діях платників податків та спрямованість на 

незаконне зниження податкових зобов’язань. У зв’язку із цим ненавмисні дії 

(бухгалтерська помилка, помилка у підрахунку результатів фінансово-

господарської діяльності тощо) не може розглядатися як ухилення від сплати 

податків. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 

характеризується з інтелектуального боку усвідомленням винною особою 

суспільно небезпечного характеру свого діяння і передбаченням неминучості 

настання суспільно небезпечних наслідків як його результату. Особа 

усвідомлює, що суспільно небезпечні наслідки її дій настануть неминуче, 

адже необґрунтовану податкову вигоду особа зможе отримати виключно в 

тому разі, якщо кошти від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) не 

надійдуть до відповідних бюджетів або державних цільових фондів. Отже 

умисел у разі умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів) є прямим, оскільки, якщо умисел непрямий, інтелектуальний 

момент характеризується тим, що особа передбачає суспільно небезпечні 

наслідки своїх дій лише як можливі (ймовірні) [179, С. 54].  
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Стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК, 

вольовий момент умислу полягає в тому, що особа бажає настання суспільно 

небезпечних наслідків у вигляді ненадходженні коштів до відповідних 

бюджетів, адже такі кошти можуть перейти у розпорядження злочинця лише 

у разі, якщо не надійдуть до бюджетів або державних цільових фондів. При 

цьому платник податків, зазвичай здійснюючи законну господарську 

діяльність, одночасно з цим створює умови для незаконної мінімізації 

податкових зобов’язань. Здебільшого, вчиняючи кримінальне 

правопорушення, передбачене ст. 212 КК, особа керується корисливим 

мотивом. Суспільно небезпечні наслідки цього злочину мають грошово-

матеріальний характер, а факт того, що держава недоодержує певну суму 

коштів, кореспондує тому факту, що ці кошти залишаються або 

безпосередньо в особи, яка вчиняє таке ухилення, або в особи, в інтересах 

якої вчинені такі дії. Отже, можна стверджувати, що здебільшого в осіб, що 

вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ст. 212 КК, наявний 

корисливий мотив, який, хоча і не впливає на кваліфікацію дій особи, проте 

відіграє важливу роль у формуванні злочинного умислу особи. 

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

передбачених ст. 212 КК, може вчинятися як з прямим, так і з непрямим 

умислом. На відміну від вини, поняття мотиву та мети кримінального 

правопорушення не закріплено на законодавчому рівні. Погоджуємося з 

думкою П.Л. Фріса про те, що мета кримінального правопорушення – це 

уявлення особи про бажаний кінцевий результат власної діяльності, який 

формується у свідомості особи як ідеальний наслідок поведінки, до настання 

якого прагне винний, вчиняючи кримінальне правопорушення [191, С. 145]. 

Надаючи кримінально-правову характеристику будь-якого вчиненого 

кримінального правопорушення, слід розглядати не тільки ознаки складу 

кримінального правопорушення, що є обов’язковими, але й факультативні 

ознаки, що мали місце при вчиненні певного суспільно небезпечного діяння. 
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в рамках в рамках суб’єктивної сторони – мотив та мету. Мотиви ухилення 

від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), передбачених ст. 212 КК 

України, характеризують особу суб’єкта кримінального правопорушення та 

можуть бути різними, однак, на кваліфікацію кримінального 

правопорушення не впливають. 

Однак в судовій практиці є випадки коли судом приділяється увага цим 

факультативним ознакам і у вироку знаходить місце викладення мотивів 

(мети) вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК 

України. Так, наприклад, у вироку Жовтневого районного суду м. 

Дніпропетровська від 28 травня 2014 року по справі № № 201/5386/14-к 

(провадження № -  1КП/201/269/2014) встановлено у червні 2012 року у 

ОСОБА_1 виник злочинний умисел на вчинення продовжуваних злочинів, а 

саме умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах. 

Реалізовуючий свій злочинний умисел, ОСОБА_1 20 липня 2012 року, 

перебуваючи за адресою м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 

96, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ 

«Нітрохім Інжинірінг» (код в ЄДРПОУ 36839206), будучи службовою 

особою вказаного підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, з 

метою зменшення податкових зобов'язань підприємства, достовірно знаючи, 

що ТОВ «Нітрохім Інжинірінг» (код в ЄДРПОУ 36839206)  у червні 2012 

року не здійснювало фінансово-господарських операцій з «ТОВ Фінансово-

промислова група "Стіл-Люкс" (код в ЄДРПОУ 36617067), надав отримані 

від не встановленої досудовим розслідуванням особи первинні бухгалтерські 

документи по вищевказаним взаємовідносинам головному бухгалтеру 

ОСОБА_3 для відображення їх по бухгалтерському та податковому обліках 

підприємства ТОВ «Нітрохім Інжинірінг» (код в ЄДРПОУ 36839206), яка 

будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1 внесла в офіційний 

документ -податкову декларацію з податку на додану вартість та додаток № 5 

до неї за червень 2012 року, відомості про операції з придбання ТОВ 
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«Нітрохім Інжинірінг» (код в ЄДРПОУ 36839206)  у ТОВ «ТОВ Фінансово-

промислова група "Стіл-Люкс"  (код в ЄДРПОУ 36617067) робіт (послуг) у 

червні 2012 на суму ПДВ у розмірі 835 989,50 грн. у розділі II «Податковий 

кредит» якої, повністю не відповідали дійсності, що дозволило йому умисно 

ухилитися від сплати податку на додану вартість за червень 2012 року у сумі 

835 989,50 гривень та до 30.07.2012 року не перерахувати дану суму до 

бюджету держави. 

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на 

ухилення від сплати податків у значних розмірах, 20 грудня 2012 року, 

ОСОБА_1, перебуваючи за адресою м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна 

Перемоги, 96, при здійсненні фінансово-господарської діяльності 

підприємства ТОВ «Нітрохім Інжинірінг» (код в ЄДРПОУ 36839206), будучи 

службовою особою вказаного підприємства, діючи умисно, з корисливих 

мотивів, з метою зменшення податкових зобов'язань підприємства, 

достовірно знаючи, що ТОВ «Нітрохім Інжинірінг» (код в ЄДРПОУ 

36839206)  у листопаді 2012 року не здійснювало фінансово-господарських 

операцій з ТОВ «ТОВ Фінансово-промислова група "Стіл-Люкс"  (код в 

ЄДРПОУ 36617067), отримав від не встановленої досудовим розслідуванням 

особи первинні бухгалтерські документи по вищевказаним взаємовідносинам 

та вніс в офіційний документ -податкову декларацію з податку на додану 

вартість та додаток № 5 до неї за грудень 2012 року, відомості про операції з 

придбання ТОВ «Нітрохім Інжинірінг» (код в ЄДРПОУ 36839206)  у ТОВ 

«ТОВ Фінансово-промислова група "Стіл-Люкс"  (код в ЄДРПОУ 36617067) 

робіт (послуг) у грудні 2012 року на суму ПДВ у розмірі 196 514,16 грн. у 

розділі II «Податковий кредит» якої, повністю не відповідали дійсності, що 

дозволило йому умисно ухилитися від сплати податку на додану вартість за 

листопад 2012 року у сумі 196 514,16 гривень та до 30.12.2012 року не 

перерахувати дану суму до бюджету держави [30]. 
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Отже дані приклади доводять той факт, що в судовій практиці доволі 

часто у вироках знаходять своє відображення мотиви (мета) вчинення 

кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК. Зокрема йдеться 

про корисливі мотиви та мету зменшення податкових зобов'язань. Отже, дані 

правозастосування свідчать на користь тієї думки, що при ухиленні від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) доцільно вказати у 

диспозиції статті, що значно спростить процес кваліфікації вчиненого діяння.  

Висновки до 2 розділу  

Досліджуючи  проблеми, пов’язані із встановленням об’єктивних та 

суб’єктивних ознак ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових 

платежів) ми дійшли наступних висновків: 

В результаті ухилення від сплати податків шкода заподіюється 

фінансової діяльності держави, а не системі управління. А сфера фінансової 

діяльності держави є складовою господарської діяльності. Тому кримінально 

карані порушення податкового законодавства справедливо віднесені 

законодавцем до Розділу VII КК України «Кримінальні правопорушення в 

сфері господарської діяльності». Відповідні родовим об’єктом цих 

кримінальних правопорушень, що містяться в даному розділі є суспільні 

відносини, що виникають в процесі виробництва всією сукупністю галузей 

господарства суспільного продукту, його розподілу та обміну, виконання 

робіт та надання послуг вартісного характеру, а також в процесі формування 

та виконання бюджетів від результатів господарювання.  

Відносини зі сплати митних платежів не є видовим об’єктом 

податкових кримінальних правопорушень. Видовий об'єкт є загальним для 

всіх кримінальних правопорушень, пов'язаних з порушенням законодавства 

про податки і збори, або, як ми їх умовно позначили, «податкові кримінальні 

правопорушення». Під видовим об'єктом доцільно визначити сукупність 

охоронюваних кримінальним законом відносин щодо стягнення податків і 

зборів, які реалізуються в процесі здійснення податкового контролю та 
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притягнення винної особи до відповідальності за вчинення податкових 

правопорушень. 

Безпосереднім об’єктом кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 212 КК, є суспільні відносини, які складаються 

безпосередньо в сфері наповнення бюджетів та державних цільових фондів за 

рахунок оподаткування, тобто ті суспільні відносини, які виникають між 

державою і суб'єктами оподаткування на підставі податкових норм, що 

регулюють установлення, зміну та відміну внесків до бюджетів і державних 

цільових фондів. 

Об'єкти оподаткування, податкова декларація і самі податки не можуть 

бути предметом ухилення від сплати податків, так як кримінально 

протиправному впливу безпосередньо піддаються грошові кошти, які 

підлягають сплаті. Предметом кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 212 КК України, є грошові кошти, що підлягають сплаті 

до бюджетів або державних цільових фондів у виді податків, зборів 

(обов’язкових платежів). Зазначені платежі мають входити до системи 

оподаткування і бути введеними в установленому законом порядку, при чому 

об’єкт оподаткування, суб’єктивний обов’язок платника зі сплати податку та 

механізм справляння мають бути чітко регламентовані податковим 

законодавством. 

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 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 злочину 

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 
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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. 

Ст. 212 КК України сконструйовані як матеріальний склад, 

підтвердженням того є вивчення вироків суду в Єдиному державному реєстрі 

судових рішень. А отже, на підставі наведених прикладів слід вказати на те,  

що для визнання ухилення закінченим кримінальним правопорушенням КК 

України встановлює в якості обов'язкової ознаки складу настання суспільно 

небезпечних наслідків у вигляді фактичного ненадходження відповідних 

коштів до бюджету та державних цільових фондів. 

Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК, 

є 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.  

Недоцільним є виокремлення різних категорій спеціальних суб’єктів у 

диспозиції ст. 212 КК. Так за ст. 212 КК 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. Такий виклад може породжувати певні протиріччя із 
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відповідним нормативно-правовим актом, в яких встановлено перелік 

суб’єктів, які можуть мати зобов’язання сплачувати та перелік певних умов 

щодо сплати. 

На підставі проведеного аналізу зарубіжного досвіду, відносно 

застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб. Пропонуємо доповнити ч. 1 п. 1 ст. 96-3 КК «Підстави застосування до 

юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру» ст. 212 КК.   

Головною суб’єктивною ознакою ухилення від сплати податків є 

умисел у діях платників податків та спрямованість на незаконне зниження 

податкових зобов’язань. У зв’язку із цим ненавмисні дії (бухгалтерська 

помилка, помилка у підрахунку результатів фінансово-господарської 

діяльності тощо) не може розглядатися як ухилення від сплати податків. 

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 

характеризується з інтелектуального боку усвідомленням винною особою 

суспільно небезпечного характеру свого діяння і передбаченням неминучості 

настання суспільно небезпечних наслідків як його результату. Особа 

усвідомлює, що суспільно небезпечні наслідки її дій настануть неминуче, 

адже необґрунтовану податкову вигоду особа зможе отримати виключно в 

тому разі, якщо кошти від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) не 

надійдуть до відповідних бюджетів або державних цільових фондів. Отже 

умисел у разі умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів) є прямим, оскільки, якщо умисел непрямий, інтелектуальний 

момент характеризується тим, що особа передбачає суспільно небезпечні 

наслідки своїх дій лише як можливі (ймовірні). Тож суб’єктивна сторона ст. 

212 КК характеризується виною у виді прямого умислу, за якого винна особа 

усвідомлює суспільну небезпечність ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів), передбачає його наслідки у виді ненадходження 

коштів до бюджетів або державних цільових фондів і передбачає 

неминучість їх настання. 
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Поняття мотиву та мети даного кримінального правопорушення не 

закріплено на законодавчому рівні, а отже вони є факультативними ознаками. 

Проте, надаючи кримінально-правову характеристику будь-якого вчиненого 

кримінального правопорушення, слід розглядати не тільки обов’язкові 

ознаки складу кримінального правопорушення, але й факультативні ознаки 

також. Тим більш, якщо вони суттєво впливають на ступінь небезпечності 

діяння, визначають його специфічність. Мотиви та мета ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів), хоч і не впливають на кваліфікацію 

кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК, проте суттєво 

доповнюють дані щодо особистісних властивостей суб’єкту діяння, ступінь 

його антисоціальної настанови. Тож закономірно в судовій практиці в 

обвинувальних вироках доволі часто зазначається мотив та мета вчиненого. 

Дослідження доводить, що найтиповішими є корисливі мотиви та мета 

зменшення податкових зобов'язань. Тож доцільним є зазначені мотив та мету 

при ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) визначити у 

диспозиції статті. Такий підхід законодавця вплине на процес кваліфікації 

діяння – значно спростить доведення ознак складу кримінального 

правопорушення.  
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РОЗДІЛ 3. СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, 

ЗБОРІВ (ІНШИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) 

 

3.1. Особливості системи кримінально-правових заходів щодо осіб, які 

вчиняють ухилення від сплати податків, зборів (інших обов’язкових 

платежів) 

 

Проблеми системи кримінально-правових заходів за ухилення від 

сплати податків, зборів (інших обов’язкових платежів), на нашу думку, слід 

розглядати в трьох напрямах: шляхом аналізу системи покарань, яка має 

застосовуватися у разі вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 212 КК тенденцій застосування заохочувальних заходів; 

обґрунтування доцільності застосування інших заходів кримінально-

правового характеру (спеціальної конфіскації).  

Підставою для визначення певних закономірностей в чинній судовій 

практиці щодо визначення підстав для закриття кримінального провадження, 

звільнення від кримінальної відповідальності та покарання є призначення 

конкретного виду та терміну покарання є аналіз «Форми 6» («Звіт про 

кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, 

неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та 

види кримінального покарання»). Аналізу піддавалися дані за період 2015-

2020 роки [169] (Див. Додаток І) . 

Отже на підставі отриманих даних ми маємо можливість стверджувати, 

що в період з 2015 по 2020 рік було винесено вироків (постанов), що набрали 

законної сили відносно 1126 осіб, які підозрювались у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України: 119 осіб 

було засуджено; у відношенні 972 осіб справи (кримінальні провадження) 

було закрито. 
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З наведених даних видно, що до осіб, які ухиляються від слати 

податків, зборів (інших обов’язкових платежів) застосовувались усі форми 

реалізації кримінальної відповідальності. 

Отже пропонуємо більш детально вивчити застосування цих форм на 

підставі той же звітності державної судової адміністрації за вказаний період.  

Досить суттєвою проблемою залишається питання про види і розміри 

покарань за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 

212 КК України). Зазначене питання перебуває, як відомо, в числі основних 

проблем кримінально-правової доктрини. В даному випадку немає ніяких 

сумнівів в тому, що розміри і види покарань повинні ставитися в 

безпосередню залежність від ступеня і характеру суспільної небезпеки 

діяння. 

Позитивною тенденцією, в реформуванні кримінального законодавства  

що стосується не тільки осмислення порушеної проблеми, а й спроби знайти 

її рішення, є відмова законодавця від визначення у санкціях ч. 1-3 ст. 212 КК 

покарання у вигляді позбавлення волі. Акцент, як відомо, зроблено на 

основному покаранні у вигляді штрафу. 

Така позиція органів влади, як нам представляється, абсолютно 

справедлива, але зовсім не нова, так як ряд мислителів минулого 

висловлювалися про те, що покарання може бути ефективним тільки тоді, 

коли вони схожі за своєю природою з самим кримінальним 

правопорушенням. 

Отже, позбавлення волі на певний строк на сьогодні не передбачено 

санкцією статті 212 КК. Втім, вказане покарання 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) на 

підставі ст. 70 та 71 КК (за сукупністю кримінальних правопорушень і за 

сукупністю вироків) [82]. А отже, існують дві підстави призначення більш 

суворого покарання, ніж те, що передбачено санкцією відповідної статті 
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Особливої частини КК. Тому навіть при відсутності цього покарання 

безпосередньо у ст. 212 КК, не слід виключати взагалі випадки застосування 

позбавлення волі на певний строк, а тому у даному підрозділі ми приділили 

йому певної уваги.   

Згідно даних отриманих з «Форми 6» покарання у виді позбавлення 

волі на певний строк було виключено з 2016 року до тепер, а тому даний вид 

має певні показники тільки у 2016 році у Єдиному державному реєстрі 

судових рішень. За даними «Форми 6» у 2015 році за вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК у 8 випадках було 

призначено позбавлення волі на певний строк; у 13 випадках це покарання 

призначене за сукупністю кримінальних правопорушень. А за період 2016-

2020 р.р. є випадки призначення покарання за сукупністю кримінальних 

правопорушень: так у 2016 р. – 2; у 2017 р.– 7; у 2018 р. – 7; у 2019 р. -2; у 

2019 р. – 2. У 2020 році за ст. 212 КК України не призначалися покарання за 

сукупністю кримінальних правопорушень або вироків.  

Отже, загальна кількість вироків з призначенням покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк з усіх випадків засуджених (119 осіб) 

складає 41 вирок, з них: призначення покарання у виді позбавлення волі  за 

санкцією – 21 вирок; призначенням покарання у виді позбавлення волі за 

сукупністю кримінальних правопорушень або сукупністю вироків- 20.  

Таким чином, навіть при тому, що на сьогодні позбавлення волі на 

певний строк не передбачається у санкції статті 212 КК, однак  його 

попереджувальна ціль все ж таки продовжує реалізовуватися через 

застосування більш суворого виду покарання.   

Інша ситуація спостерігається і у відношенні такого виду покарання, як 

обмеження волі - єдиний випадок застосування у 2017 році. 

Штраф. Самим розповсюдженим у застосуванні є штраф. Це єдиний 

основний самостійний вид покарання, який передбачений у ст. 212 КК. За 

2015-2020 роки налічується 89 випадків його застосування. При цьому у 2015 
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році- 34 випадки; 2016 році- 23; 2017 році- 14; у 2018 році – 8; у 2019 році – 

7; у 2020 році 3. Слід вказати на те, що показники щодо застосування цього 

виду покарання суттєво зменшуються, а отже виникає запитання, щодо 

дієвості його наявності у санкції статті. Загальна кількість засуджених за 

вказані роки 119 з них 89 випадків саме застосування такого виду покарання 

як штраф. 

Наступний вид покарання позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю. За 2015-2020 р.р. маємо наступні дані 

щодо його застосування: у 2015 році – 24; у 2016 році – 4; у 2017 році – 10; у 

2018 році -1; у 2019 році – 2; у 2020 році – 2. Отже, загалом 43 випадки 

призначення. Проте, спостерігається суттєве зменшення з кожним наступним 

роком. 

Застосування санкції у виді позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю, наприклад, зустрічається у вироку 

Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 12 серпня 2015 

року по справі Справа № 204/5136/15-к (провадження № 1-кп/204/364/15). 

Суд ухвалив: ОСОБА_2 визнати винуватою у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України та призначити їй 

покарання у вигляді штрафу у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень з 

позбавленням права виконувати адміністративно-господарські та 

організаційно-розпорядчі функції строком на 3 (три) роки  [33]. 

Крім того на підставі звітності ДСА за 2015-2020 р.р. такий вид 

покарання як конфіскація майна також застосовувався до засуджених, які 

вчиняли кримінальне правопорушення передбачене ст. 212 КК України. Так 

за 2015 рік  - 10 випадків; 2016 рік – 3; 2017 рік – 4; 2018 рік – 2; 2019 рік – 2; 

2020 рік – не має. Отже, такий додатковий вид покарання, як бачимо також 

не має належної відповідної реалізації. Однак пояснення зменшення і не 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2015_08_12/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143
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частого використання (призначення) його пояснюється напевно тим, що 

застосування його передбачається на жаль тільки ч. 3 ст. 212 КК України.  

Отже, є не поодинокі випадки застосування конфіскації майна в 

судовій практиці, приклад, вирок Красногвардійського районного суду м. 

Дніпропетровська від 06 листопада 2013 року. ОСОБА_2, будучи директором 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Агропромислова 

Спілка» (код ЄДРПОУ 36641236), розташованого за адресою: м. 

Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21/504, зареєстрованого 15 вересня 2009 

року виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, на підставі 

діючого законодавства України, статуту Товариства, здійснюючи на 

підприємстві організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські 

функції службової особи при здійсненні фінансово-господарської діяльності 

даного підприємства, а також, будучи у відповідності до ст. ст. 9, 11 Закону 

України «Про систему оподатковування» № 1251-XII від 25 червня 1991 

року відповідальним за ведення бухгалтерського обліку та звітності, за 

обчислення та сплату податків, зборів і інших обов'язкових платежів, шляхом 

заниження податкових зобов'язань з ПДВ умисно ухилився від сплати в 

бюджет держави податку на додану вартість на суму 2401911,34 гривень, що 

більше ніж в 5000 разів перевищує установлений законодавством 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих 

розмірах. Суд засудив: ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, 

передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, та призначити йому 

покарання: - за ч. 3 ст. 212 КК України (в редакції Закону України № 4025-VI 

від 15 листопада 2011 року) - штраф у розмірі 255000 гривень з позбавленням 

права обіймати керівні посади на строк 1 рік 6 місяців з конфіскацією всього 

належного йому майна [32] 

Разом з тим, як вважає автор, саме цей вид покарання раніше був 

найбільш ефективним засобом протидії будь-яким корисливим кримінальним 

правопорушенням. Очевидно, немає ніяких сумнівів в тому, що не тільки 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_883916/ed_2010_12_02/pravo1/T125100.html?pravo=1#883916
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_883930/ed_2010_12_02/pravo1/T125100.html?pravo=1#883930
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_883930/ed_2010_12_02/pravo1/T125100.html?pravo=1#883930
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_883930/ed_2010_12_02/pravo1/T125100.html?pravo=1#883930
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909904/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#909904
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/pravo1/T114025.html?pravo=1
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сама особа, щодо якої рішенням суду раніше призначалося покарання у 

вигляді конфіскації, переконувалося в тому, що збагачення злочинним 

шляхом не тільки неприпустимо, але і неможливо (спеціальна профілактика). 

В даному випадку і оточення винного також ставало свідком невідворотності 

відповідальності (загальна профілактика). Зусилля суспільства в зазначеному 

напрямку, очевидно, дозволяють звести нанівець, не тільки рушійні мотиви 

суб'єктів податкових кримінальних правопорушень, а й результати їх 

протиправної діяльності. 

Наприклад, в деяких правових системах (США, Франція, Італія та ін.) 

Зазначені передумови ще на початку 80-х років привели до перегляду самого 

поняття «конфіскація», що дозволило не тільки вилучати безпосередній 

фізичний продукт одного злочину, а й усувати економічні переваги для 

господарюючих суб'єктів, активи яких були отримані шляхом ухилення від 

податкових виплат з підприємств і організацій. Іншими словами, стала 

можливою відмова від обов'язкового дотримання пропорцій між обсягами 

вилученого майна, що став раніше причиною скоєння конкретного злочину, і 

майна, отриманого від невстановленої злочинної діяльності.  

Окремої уваги хотілось би приділити аналізу тих статистичних даних, 

які висвітлено відносно тих осіб, по відношенню до яких справи було закрито 

- 972 особи справи. Підставами закриття кримінальних проваджень, зокрема 

є: у зв’язку з дійовим каяттям; у зв’язку зі зміною обстановки; у зв’язку з 

передачею особи на поруки; у зв’язку з відмовою прокурора або потерпілого, 

його представника від обвинувачення в кримінальному провадженні; у 

зв’язку з амністією; у зв’язку із смертю; з інших підстав. 

За період з 2001 по 2020 рр. кримінальний закон в Україні піддавався 

реформуванню більше 60 разів. Досить довгий проміжок часу, помножений 

на значне число поправок, стає причиною того, що кримінальний закон 

супроводжується зростанням в обсязі і втратою в якості. 
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Ухвалення науково необґрунтованих рішень все більше призводить до 

підміни правового змісту кримінального закону вмістом побутовим. Як 

підсумок подібного підходу до кримінально-правових реформування, можна 

відзначити безсистемність Кримінального кодексу, протиріччя між 

зміненими нормами кримінального закону і загальними його положеннями, 

неефективність норм кримінального законодавства. Незважаючи на загальну 

спрямованість гуманізації кримінального закону, позитивні зрушення в 

охороні прав і свобод людини, а так само законних інтересів особистості, 

суспільства і держави від кримінально протиправних посягань чітко не 

відслідковуються. На наш погляд, багато чисельних поправок, що вносяться 

до кримінального законодавства з метою його гуманізації, в дійсності 

знижують ступінь забезпечення кримінальної безпеки людини. Яскравим 

прикладом подібного факту може служити усунення нижніх меж санкцій за 

ряд поширених тяжких та особливо тяжких злочинів. В числі гуманізованих 

виявилися злочини у сфері господарської діяльності, зокрема ухилення від 

сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (ст. 212 КК)  

У цьому питанні вітчизняний законодавець пішов шляхом поширеної 

юридичної техніки зарубіжних країн в частині розширення повноважень 

правозастосовника для постанови більш справедливого вироку, який би 

враховував такий важливий критерій, як індивідуалізація покарання або 

можливість альтернативного кримінально-правового заходу застосування, а 

саме звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. Зарубіжна 

практика дає численні підтвердження того, що вміле застосування того чи 

іншого покарання або звільнення від кримінальної відповідальності та 

звільнення від покарання здатне здійснювати досить серйозний 

психологічний вплив на правопорушників. А негативні матеріальні наслідки 

застосування відповідальності та покарання - роблять невигідним вчинення 

багатьох видів кримінальних правопорушень.  
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Так, аналізу піддавались звітні дані ДСА за період 2015-2020 р.р. з 

приводу застосування звільнення від кримінальної відповідальності та 

покарання. Так щодо звільнення від кримінальної відповідальності: у 2015 

році з 207 осіб, відносно яких закрито справи - 12 випадків, у 2016 році  з 170 

осіб – 13 випадків; у 2017 році у відношенні 142 осіб – 7 випадків; у 2018 

році у відношенні 158 осіб – 11 випадків; у 2019 році у відношенні 200 осіб – 

7 випадків; у 2020 році у відношенні 95 осіб – 8 випадків.  

Застосування звільнення від покарання: у 2015 році з 207 осіб, відносно 

яких закрито справи - 12 випадків, у 2016 році – 0; у 2017 році – 6 випадків; у 

2018 році – 2; у 2019 році – 2; у 2020 році – 0.  

З перерахованих слід окремої уваги приділимо звільненню від 

відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК). Особа може бути 

звільнена від відбування покарання з випробуванням за умов, передбачених 

ст. 75 КК, а саме:  

1. Якщо суд, крім випадків засудження за корупційне кримінальне 

правопорушення, при призначенні покарання у виді виправних робіт, 

службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також 

позбавлення волі на строк не більше п’яти років, враховуючи тяжкість 

кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, 

дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування 

покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування 

покарання з випробуванням.  

2. Суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з 

випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про 

визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді 

виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, 

обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п’яти років, а також 

узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

Крім того, для таких осіб встановлюється іспитовий строк [82]. 
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Наведемо дані, щодо звільнення від покарання з випробуванням  на 

підставі застосування ст. 75 КК протягом 2015-2020 р.р.: у 2015 р. – 

звільнено 3 особи; 2016 р. – 0; у 2017 р. – 4 особи; у 2018 р. – 0; у 2019 р. – 0; 

2020 р. – 0.  

Отже, тенденції застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності та покарання ( в тому числі звільнення від відбування 

покарання з випробуванням) вказують на те, що їх застосування з кожним 

роком зменшується . 

Особливої уваги слід приділити іншим заходам кримінально-правового 

характеру, зокрема спеціальна конфіскація.  

Кримінальним законодавством України регламентована низка заходів 

кримінально-правового впливу на суспільно небезпечні посягання з боку 

фізичних осіб. Системний аналіз положень Загальної й Особливої частин КК 

дає підстави зробити висновок, що за своїм характером ці заходи можуть 

бути як каральними, так і некаральними. До каральних заходів кримінально-

правового характеру належать різні за ступенем своєї суворості покарання. 

Некаральні заходи кримінально-правового характеру становлять примусові 

або заохочувальні заходи, або такі заходи, що засновані на гуманістичних 

засадах чи недоцільності здійснення подальшого кримінального 

провадження. Останні, з огляду на їх взаємозв’язок із кримінальною 

відповідальністю, поділяються на заходи, що реалізуються лише через 

кримінальну відповідальність або виключно поза межами такої 

відповідальності. 

Одними з різновидів заходів кримінально-правового впливу на 

суспільно небезпечні посягання з боку фізичних осіб є конфіскація майна і 

спеціальна конфіскація. Нормативна визначеність цих заходів кримінально-

правового характеру в КК створила передумову для постановки й з’ясування 

питання щодо змісту й сутності цих правових явищ, їх співвідношення між 

собою тощо. В науковому середовищі дедалі частіше звертається увага на те, 
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що правова природа цих заходів кримінально-правового впливу є доволі 

схожою. У зв’язку з цим навіть пропонується спеціальну конфіскацію 

включити до переліку покарань, а не відносити її до «інших заходів» 

кримінально-правового характеру поряд з примусовими заходами медичного 

характеру та примусовим лікуванням. 

Додаткової актуальності обраній тематиці надає і той факт, що сьогодні 

в провадженні Конституційного Суду України перебуває справа за 

конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції (конституційності) положень статей 96-1, 96-2 КК. 

Автори клопотання вважають, що оспорювані положення кодексу не 

відповідають статтям 1, 3, частинам першій, другій статті 8, статті 21, 

частинам другій, третій статті 22, частинам першій, четвертій, шостій статті 

41, статті 58, частині другій статті 61, частині першій статті 62, статті 64 

Конституції України (є неконституційними), оскільки спеціальна конфіскація 

дублює покарання у вигляді конфіскації майна, порушує принцип 

пропорційності, принцип індивідуалізації відповідальності та презумпцію 

невинуватості, позбавляє права приватної власності. 

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК спеціальна конфіскація полягає в примусовому 

безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, 

цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК, за умови вчинення 

умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного 

діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною 

цього кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі 

або штрафу в понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, а так само зокрема ч.ч. 1 і 2 статей 212, КК. 

Нормативні приписи щодо спеціальної конфіскації висвітлені в розділі 

XIV Загальної частини КК, який має назву «Інші заходи кримінально-

правового характеру». В цьому розділі закону про кримінальну 

відповідальність спеціальна конфіскація розташована разом із примусовими 
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заходами медичного характеру й примусовим лікуванням як окремими 

різновидами інших заходів кримінально-правового характеру. Зазначимо, що 

«інші заходи кримінально-правового характеру» є відносно новим 

інститутом кримінального права. У сучасному вигляді цей інститут було 

сформовано в 2014 р. чотирма законами, якими вносилися зміни до КК з 

метою гармонізації кримінального законодавства України із законодавством 

європейських країн, в якому, окрім покарання, передбачені ще й інші заходи 

впливу на осіб, що вчинили кримінально протиправні діяння. 

Таким чином, у розділі XIV Загальної частини КК нормативно 

визначені ті заходи кримінально-правового впливу на суспільно небезпечні 

[131, С. 124-141] та протиправні посягання, які за своєю суттю та 

призначенням хоча і є примусовими, але не каральними заходами, тобто не 

заходами-покараннями. Ознака «іншості» цих заходів кримінально-правового 

впливу, власне, й свідчить про те, що ці заходи є відмінними від покарання. 

При цьому «іншість» як ознака свідчить також і про те, що спеціальна 

конфіскація хоча й розташована в розділі XIV Загальної частини КК, 

водночас є окремим самостійним заходом кримінально-правового характеру 

в системі таких «інших заходів», окремі види яких також унормовані в цьому 

розділі. 

Спеціальна конфіскація як інший захід кримінально-правового 

реагування на протиправні посягання з боку фізичних осіб залишається 

таким «іншим» заходом і тоді, коли він застосовується разом із покаранням 

та (або) примусовими заходами медичного характеру щодо обмежено осудної 

особи чи примусовими заходами виховного характеру щодо неповнолітньої 

особи, яка досягла віку настання кримінальної відповідальності, і тоді, коли 

він застосовується поза межами кримінальної відповідальності, тобто у 

випадку звільнення особи від кримінальної відповідальності або 

застосування примусових заходів медичного характеру щодо неосудної 
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особи чи примусових заходів виховного характеру щодо неповнолітньої 

особи, яка не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність. 

Слід, також вказати на те, що за даними ДСА за вказаний період є 

одиничний випадок у 2020 році застосування спеціальної конфіскації (стаття 

96-1 КК). А отже, на наш погляд, цей інститут не достатньо реалізується на 

практиці.  

У підсумку, хотілось би, навести дані отриманні при анонімному 

опитуванні, так на думку респондентів: по-перше, ефективність Податкового 

кодексу України від 02.12.2010 р. не є високою з точки зору експертів – 

50,9%. Він містить багато незрозумілостей і протиріч та вимагає суттєвих 

змін і доробок – 44,8%. До того ж чинне законодавство необхідно посилити у 

питаннях притягнення до відповідальності за податкові правопорушення як 

адміністративного – 72,1%, так і кримінального – 70,7%. У контексті усього 

вищезазначеного доцільним є встановлення більш жорстких санкцій за 

кримінальні податкові правопорушення, серед яких мають бути штрафні 

санкції – 82,9% та позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю – 70,0%. По- друге, крім зазначених вище кримінально-

правових заходів щодо осіб, які вчиняють ухилення від сплати податків, 

зборів (інших обов’язкових платежів) є внесення змін до законодавства, які 

допомагають боротися зі схемами що використовуються великим бізнесом 

для виведення грошей за кордон і ухилення від сплати податків – 90,3%, 

формування комплексних баз даних, їхню мобільність для обміну 

інформацією – 74,6%, суворий державний фінансовий контроль – 71,1%, 

формування таких економічних умов, при яких ухилення від сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів) стає економічно невигідним – 70,2%.  
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3.2. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)  

 

Інтенсифікація процесів гуманізації та демократизації суспільства 

впливає на характер правових норм, зміст законодавчих конструкцій, а отже, 

визначає якість оновлення окремих інститутів і галузей права. З огляду на 

потребу в адаптуванні кримінального законодавства України до визнаних 

міжнародних стандартів, нині одним з об’єктів такої модифікації стала 

тенденція до гуманізації кримінальної відповідальності за кримінальні 

правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема пов’язані з 

ухиленням від оподаткування [15].  

Досить прогресивним кроком у вирішенні питання щодо зменшення 

податкового тягаря та кримінальної відповідальності осіб, які в певні строки 

не сплатили податки, є спеціальне гуманне рішення національного 

законодавця. Воно полягає у введенні до змісту ст. 212 КК нового 

регресивного інституту звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку із застосуванням податкового компромісу, відповідно до підрозділу 

9–2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПК). 

Цей крок законодавця є подовженням сталої тенденції щодо 

поширення сфери застосування стимулюючих кримінально-правових 

інститутів, до яких відноситься міжгалузевий інститут звільнення від 

кримінальної відповідальності. Законодавство України про кримінальну 

відповідальність постійно розширюється нормативними положеннями щодо 

підстав та умов звільнення від кримінальної відповідальності. Зокрема, з 

набуттям чинності КК 2001 року кількість положень, які в Особливій частині 

КК закріплено підстави та умови застосування спеціальних видів звільнення 

від кримінальної відповідальності, що мають стимулювати винну особу до 

позитивної посткримінальної поведінки, - зросла з 14 до понад 20 видів. 

Зазначений напрям розвитку вітчизняного кримінального законодавства є 
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послідовним наближенням кримінального права України до європейських 

стандартів, практичним відтворенням принципів гуманізму та економії 

кримінальної репресії.  

У науці кримінального права склалося неоднозначне розуміння 

інституту звільнення від кримінальної відповідальності як взагалі, так і 

стосовно окремих його видів. Найбільш змістовним уявляється визначення, 

запропоноване Ю. В. Бауліним, який указує, що звільнення від кримінальної 

відповідальності – це здійснювана відповідно до вимог кримінального та 

кримінального процесуального законів відмова держави від застосування 

щодо особи, котра вчинила злочин, обмежень її певних прав і свобод, 

передбачених КК [8, С. 58]. При цьому науковці відносять законодавчі 

положення про звільнення від кримінальної відповідальності до норм, що 

заохочують позитивну посткримінальну поведінку особи [193, С. 199]. 

Виходячи з підходів законодавця щодо можливості застосування звільнення 

від кримінальної відповідальності, що наведені у КК, у науковій літературі 

виділяють загальні види звільнення від кримінальної відповідальності, що 

передбачені нормами Загальної частини КК (статті 45–49, 97, 106 КК), тобто 

ті, що мають загальне значення для певних видів кримінальних проступків та 

не тяжких злочинів [8, С. 64] та можуть бути застосовані до осіб, які вчинили 

різні за кваліфікацією кримінальних правопорушень, а також, відповідно, 

спеціальні – ті, що закріплені в Особливій частині КК стосовно конкретних 

суспільно небезпечних діянь та можуть бути застосовані лише до осіб, які 

вчинили певні, визначені законом кримінальні правопорушення (спеціальні 

види звільнення від кримінальної відповідальності, що передбачені ч. 5 ст. 

110-2 , ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 175 КК, ч. 4, ч. 5 ст. 212, ч. 4 ст. 212-1 , 

ч. 2 ст. 255, ч. 6 ст. 258, ч. 2 ст. 258-3 , ч. 4 ст. 258-5 , ч. 6 ст. 260, ч. 3 ст. 263, 

ч. 4 ст. 265, ч. 4 ст. 289, ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. 5 ст. 321, ч. 4 

ст. 321-1 , ч. 5 ст. 354,  ч. 4 ст. 401, ч. 5 ст. 447 КК).  
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Слід одразу зазначити, що загальні види звільнення від кримінальної 

відповідальності (наприклад, звільнення від кримінальної відповідальності, 

що передбачене ст. 49 КК, а саме у зв’язку із закінченням строків давності) 

також можуть бути застосовані до осіб, котрі вчинили злочини, в нормах 

щодо відповідальності за які вже передбачаються спеціальні види звільнення. 

Застосування відповідного виду звільнення від кримінальної 

відповідальності залежить виключно від низки обставин об’єктивного та 

суб’єктивного характеру, що зумовлюють відповідний вибір виду такого 

звільнення. Науковці, досліджуючи питання відповідного виду звільнення від 

кримінальної відповідальності, виділяють, як правило, передумови та 

підстави звільнення. Передумовою звільнення від кримінальної 

відповідальності вважається вчинення особою кримінального 

правопорушення певного ступеню тяжкості [8, С. 72], тобто наявність у 

суспільно небезпечному діянні особи ознак кримінального правопорушення 

та складу кримінального правопорушення. Указана передумова є загальною 

для будь-якого звільнення від кримінальної відповідальності, та разом із тим 

для кожного окремого випадку вона конкретизується тією нормою КК, якою 

передбачене відповідне звільнення. Тим більш, якщо мова йде про 

спеціальний вид звільнення. Підставою звільнення є певна визначена у КК 

посткримінальна поведінка особи, що заохочується державою, або певна 

подія, з настанням якої пов’язується звільнення особи від кримінальної 

відповідальності [8, С. 73]. 

У науці кримінального права інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності приділяється достатня увага, однак певні питання цього 

теоретичного сегменту знань, не були розглянуті належним чином. До таких 

проблем належать визначення обставин, які впливають та фактично 

зумовлюють появу в законодавстві України про кримінальну 

відповідальність спеціальних норм щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності. Теоретичні дискусії з цього приводу тривають сьогодні. 
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Актуальність дослідження полягає в тому, що соціальна обумовленість 

закону про кримінальну відповідальність є однією з наукових проблем 

сьогодення. Незважаючи на спроби її вирішення, дотепер не побудовано 

обґрунтованої та вичерпної системи обставин (чинників), що визначають 

соціальну обумовленість заохочувальних норм в системі Особливої частини 

КК.  

Вирішення проблем соціальної обумовленості уведення до КК будь-

якої нової норми або внесення до неї певних змін, потребує комплексу 

попередніх досліджень, при чому не лише правових, але й психологічних, 

соціологічних та економічних. Що стосується питань, пов’язаних із 

соціальною обумовленістю того чи іншого виду звільнення від кримінальної 

відповідальності, то слід погодитися з думкою О. О. Дудорова, що спосіб 

формулювання в Особливій частині КК відповідної норми про звільнення від 

кримінальної відповідальності залежить передусім від специфіки певного 

злочину і мети, яку визначає держава для конкретного виду звільнення [11, 

С. 741]. Ці міркування повною мірою розповсюджується і на положення, що 

закріплені у ч. 4 ст. 212 КК. Слід зазначити, що ще на етапі опрацювання 

проекту нового КК низка авторів виступили з пропозицією включити до 

статті про відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів, 

інших обов’язкових платежів норму, що передбачала б звільнення від 

кримінальної відповідальності особи, яка до порушення кримінальної справи 

(на цей час – кримінального провадження) або в іншому варіанті – до 

винесення вироку, сплатить належні суми податків і фінансові (штрафні) 

санкції. Стверджувалось, що така позитивна посткримінальна поведінка 

свідчить про втрату суспільної небезпечності особи правопорушника, який 

заслуговує на прощення з боку держави [106, С. 6]. Також до уваги бралась і 

суспільна небезпечність ухилення від сплати податків, яка вбачалась 

головний чином у недоотриманні державою належних коштів. Крім цього, 

висловлювались сподівання й на те, що наявність у КК подібної 
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заохочувальної норми дасть значний економічний ефект, пов'язаний у тому 

числі з продовженням нормальної фінансово-господарської діяльності 

платників податків [11, C. 743]. В обґрунтування такої ініціативи С. І. Лекарь, 

на той час заступник голови ДПА, справедливо зауважував, що небажана 

перспектива кримінальних справ про ухилення від сплати податків – це, 

окрім іншого, ще й згорнуте виробництво і втрата робочих місць [106, С. 6].  

Для вирішення питання про те, чи відповідає норма КК суспільним 

потребам (чи є вона соціально обумовленою), в науці запропоновано 

виділяти величезну кількість відповідних обставин. При цьому науковці, що 

вивчали вказану проблематику, використовуючи різні переліки названих 

обставин, неоднаково іменували їх, використовуючи терміни «умови», 

«передумови», «критерії», «підстави», «фактори», «чинники» тощо [133, С. 

150]. Вважаємо можливим приєднатися до авторів, що визначають складову 

соціальної обумовленості через термін «обставини». Найбільш розгорнуту та 

диференційовану систему обставин, що обумовлюють заохочувальні норми у 

законодавстві України про кримінальну відповідальність, запропонував 

П. В. Хряпінський. До таких він відносить: 1) соціально-правові обставини: 

а) оцінка діяння як суспільно корисного; б) можливість використання 

кримінально-правових засобів; в) спроможність залагодити кримінально-

правовий конфлікт; г) сприяння досягненню завдань та цілей кримінального 

законодавства; ґ) дотримання законних прав і свобод людини та 

громадянина; д) історичний досвід використання вітчизняним 

законодавством; е) виконання правових рекомендацій міжнародних 

організацій; 2) соціально-економічні обставини: а) зменшення прямих 

матеріальних збитків від злочинів; б) задоволення майнових і моральних 

претензій потерпілого; в) опосередковане зменшення витрат держави на 

утримання засуджених; г) зосередження матеріальних ресурсів держави на 

протидії найбільш суспільно небезпечним злочинним проявам; ґ) мінімізація 

суспільних витрат на ресоціалізацію засуджених у постпенітенціарний 
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період; 3) соціально-психологічні обставини: а) спроможність збуджувати 

позитивні спонукання на рівні індивідуальної правосвідомості; б) сприйняття 

абсолютною більшістю населення на побутовому рівні такої поведінки як 

позитивної; в) закріплення на рівні індивідуальної та загальної 

правосвідомості позитивного досвіду такої поведінки; г) формування 

ціннісної орієнтації позитивної поведінки з дотриманням кримінально-

правових заборон; 4) соціально гуманістичні обставини: а) збереження 

зв’язків особи з родинним колом, виробництвом, навколишнім соціальним 

середовищем; б) збереження «доброго імені», авторитету і місця у соціальній 

ієрархії суспільства; в) примат гуманістичних ідей та цінностей у сфері 

соціального контролю [194, С. 55–62]. Як бачимо, зазначені соціальні 

обставини мають загальний, універсальний характер. Вони повною мірою 

можуть співвідноситися з будь-якою заохочувальною нормою закону про 

кримінальну відповідальність і обумовлюють її соціальну сутність, 

спрямованість на вирішення кримінально-правового конфлікту у визначений 

законом спосіб.  

Що стосується безпосередньо нормативного положення, закріпленого у 

ч. 4 ст. 212 КК, то його уведення до КК було зумовлене також низкою 

соціальних обставин, що у своїй більшості відповідають системі, 

запропонованій П. В. Хряпінським. Разом із тим вважаємо можливим 

виділити серед них домінуючі, зокрема соціально-правові, соціально-

психологічні та соціально-економічні обставини. До першої групи соціально-

правових обставин вважаємо за доцільне віднести такі: оцінка суспільством 

посткримінальних позитивних дій як суспільно корисного вчинку особи; 

спрощеність порядку (оперативність) проведення досудового розслідування 

злочинів, які полягають в умисному ухиленні від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів); забезпечення розумних строків проведення 

досудового розслідування і тим самим виконання завдань кримінального 

процесу. З приводу першої із вищевказаних обставин О. О. Житний зазначає, 
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що суттєві позитивні прояви з боку особи у вигляді соціально корисних 

вчинків, які є немов антиподом злочинної поведінки, безперечно, певною 

мірою нейтралізують соціально шкідливу значущість вчиненого нею 

суспільно небезпечного діяння [59, С. 32]. До цього вважаємо можливим 

додати судження В. Я. Тація стосовно того, що обставини, які зумовлюють 

соціально корисну, правомірну поведінку, також полягають у практичній 

реалізації принципів гуманізму та економії кримінальної репресії [173, С. 10]. 

Вищевказані обставини, окрім того, проявляються й у позитивному для 

особи кримінально-правовому наслідку, оскільки з часу набрання законної 

сили ухвали суду про звільнення її від кримінальної відповідальності 

кримінально-правові відносини між державою та особою, яка вчинила 

злочин, припиняються, і остання, відповідно до вимог ст. 88 КК, вважається 

такою, що не має судимості.  

До групи соціально-психологічних обставин можна віднести вплив 

заохочувальної норми на свідомість особи, яка вчинила умисне ухилення від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів); усвідомлення особою 

правопорушником необхідності своєчасності зазначених в положенні ч. 4 ст. 

212 КК посткримінальних дій, які є соціально корисними, з метою 

неможливості застосування каральних засобів до неї за вчинення суспільно 

небезпечного діяння. До того ж важливим є те, що до найважливіших 

принципів державної політики в галузі боротьби зі злочинністю належить 

відновлення порушених суспільно небезпечним діянням прав та інтересів 

потерпілих від кримінальних правопорушень, маємо погодитись із думкою 

О. Житного, що проголошення Конституцією України людини найвищою 

соціальною цінністю загострює потребу в більш ефективній реалізації 

відновлювальної функції кримінального права, диверсифікації засобів її 

здійснення, обумовлює необхідність удосконалення правового механізму, 

призначеного забезпечувати права та інтереси потерпілих. Одним із 

елементів такого механізму є використання кримінально-правового 
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заохочення, яке набуває нормативного відображення в тому числі у 

стимулюючих нормах чинного законодавства і полягає у пом’якшенні 

державою кримінально-правових наслідків для особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, за умови її посткримінальної поведінки, що 

сприяє відновленню охоронюваних законом об’єктів, компенсації заподіяної 

шкоди, досягненню інших соціально корисних результатів [59, С. 32]. Треба 

погодитися з О. О. Дудоровим, який цілком справедливо зазначає, що норма, 

передбачена ч. 4 ст. 212 КК, покликана не лише виконувати цілком 

прагматичні завдання наповнення державної скарбниці коштами, 

розвантаження правоохоронних ресурсів держави, продовження нормальної 

фінансово-господарської діяльності платника податків і зборів, вирішення 

проблеми «рентабельності» кримінального переслідування злочинних 

порушень податкового законодавства, а й виконувати у сфері оподаткування 

профілактичну функцію [50, С. 65].  

Третю групу обставин, які обумовлюють наявність у кримінальному 

законодавстві норми про звільнення від кримінальної відповідальності за 

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

соціально-економічні. Зокрема, як і будь-яка стимулююча до соціально 

корисної поведінки норма, положення, передбачене ч. 4 ст. 212 КК, є засобом 

правового забезпечення відшкодування шкоди від вчинення умисного 

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

цієї норми на практиці сприяє реалізації та вирішенню таких завдань 

кримінально-правової політики держави, як ліквідація соціально шкідливих 

наслідків вказаного злочину, а у підсумку – більш ефективне виконання 

відновлювальної функції кримінального права. Крім того, введенням до 

чинного законодавства про кримінальну відповідальність норми про 

звільнення від відповідальності у зв’язку зі сплатою податків, зборів 

(обов’язкових платежів) та відшкодуванням шкоди, завданої їх несвоєчасною 

сплатою, сприяє настанню певних позитивних результатів у різноманітних 
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сферах правозастосовної діяльності в напрямах протидії злочинності й 

боротьби з нею. Завдяки цьому в певних межах скорочуються обсяги роботи 

правоохоронних органів, з’являються додаткові можливості для 

зосередження їхньої уваги, сил і засобів на боротьбі з більш небезпечними, 

більш поширеними злочинами [59, С. 33]. До того ж, як показало 

дослідження, проведене Верховним Судом України за результатами аналізу 

практики застосування судами України законодавства, яке передбачає 

кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків, розслідування 

і судовий розгляд кримінальних справ про податкові злочини для держави є 

економічно збитковим [129]. Також, як і будь-який інший вид спеціального 

звільнення, положення, передбачене ч. 4 ст. 212 КК, спрямоване на 

формування у засуджених стійких законослухняних ціннісних установок та 

зумовлює сумлінну поведінку, оскільки за вчинення певних позитивних 

посткримінальних дій, які визначені законом про кримінальну 

відповідальність, особа звільняється від такої відповідальності, що, у свою 

чергу, сприяє збереженню державою організаційних, матеріальних та інших 

ресурсів. Так само економить кошти і суспільство, оскільки уникає 

організаційних та матеріальних витрат на ресоціалізацію особи. У літературі 

неодноразово зауважувалося про матеріальну доцільність і корисність 

інститутів звільнення від кримінальної відповідальності та покарання [168, С. 

10].  

Водночас слід визнати, що в українському суспільстві домінуючим 

залишається такий чинник, як поповнення бюджету. Так, керівництвом ДПА 

неодноразово проголошувалось, що робота податкової міліції оцінюється не 

тільки за кількістю порушених кримінальних проваджень, затриманих і 

заарештованих, іншими репресивними заходами, а й тим, наскільки успішно 

відшкодовуються збитки, завдані державі суб’єктами, які допустили 

порушення податкового законодавства [1, С. 2; 157, С. 34]. Як вже 

зазначалося вище, позитивна посткримінальна поведінка особи є 
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визначальною для кожного спеціального виду звільнення від кримінально 

відповідальності. Дійсно, сплата податків, зборів (обов’язкових платежів), які 

особа зобов’язана була сплатити та відшкодування шкоди, завданої державі 

їх несвоєчасною сплатою, є соціально корисним вчинком, що свідчить про 

зменшення суспільної небезпечності особи, однак при цьому зазначені дії не 

свідчать про повну втрату нею суспільної небезпечності. Слід також 

зазначити, що закон про кримінальну відповідальність не вимагає від особи 

надмірних зусиль у соціально корисній поведінці, що є підставою для 

звільнення особи від кримінальної відповідальності, оскільки положенням ч. 

4 ст. 212 КК навіть не вимагається добровільного здійснення позитивних 

посткримінальних дій (сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а 

також штрафу та пені за їх несвоєчасну сплату), що не може свідчити про 

сприяння особою діяльності оперативних та слідчих підрозділів, органів 

правосуддя, а також не завжди свідчить про позитивні зміни в 

правосвідомості особи, яка ухилилася від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів). Зазначене дає підстави для ствердження, що, 

незважаючи на цілу низку соціально-правових, соціально-гуманістичних та 

соціально-економічних чинників соціальної обумовленості, звільнення від 

кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 212 КК на теперішній час, 

на жаль, спрямоване не стільки на полівекторне застосування положень цієї 

частини ст. 212 КК з урахуванням при цьому ще й загально-правових функцій 

інституту звільнення від кримінальної відповідальності, скільки виключно на 

відшкодуванні державі заподіяної шкоди і поповнення бюджету країни.  

У зв’язку з цим, із одного боку, втрачається саме загально-

попереджувальний вплив норми Особливої частини КК про відповідальність 

за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) на осіб, 

схильних до вчинення вказаного злочину, а з другого, – є підстави вважати 

переважним завданням держави прагнення хоча б у матеріальному плані 

покарати податкових злочинців, яким таким чином надається шанс 
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поліпшити своє становище у кримінально-правовому аспекті. Для цього 

вказані особи повинні не лише внести до бюджету суми несплачених або 

недоплачених податків, а й зазнати додаткових матеріальних витрат у вигляді 

сплати пені, штрафів тощо. Це, як бачимо, лише економічний аспект 

вирішення питання, що далеко не у всьому відповідає завданням 

кримінального права. Запобігання злочинам є, відповідно до ст. 1 КК, одним 

із нормативно визначених завдань, поставлених перед законодавством 

України про кримінальну відповідальність, що не може не піддати сумніву 

досконалість положень ч. 4 ст. 212 КК, оскільки щонайменше внутрішня 

посткримінальна сутність особи залишилася поза межами умов її 

застосування, а тому у майбутньому можливість повторного вчинення 

подібного діяння з її боку не виключається. Таким чином, можна зазначити, 

що положення ч. 4 ст. 212 КК України не повністю відповідають функціям 

інституту звільнення від кримінальної відповідальності, а тому залишається 

актуальною потреба у подальших наукових дослідженнях з метою більш 

соціально виваженого вирішення окресленого питання.  

В подальшому маємо звернутися безпосередньо до проблем передумов 

та підстав застосування розглядуваного виду звільнення від кримінальної 

відповідальності.  

Зважаючи на предмет дослідження окремої уваги потребує аналіз 

теоретичних та прикладних проблем звільнення від кримінальної 

відповідальності за ч. 4 ст. 212 КК, а саме обґрунтування значення вказаного 

засобу заохочення платників податків, які допустили несумлінність у цьому 

питанні, пошуку засобів (інструментарію) правильного тлумачення та 

відповідного застосування зазначеної норми, а так само подальшого 

вдосконалення останньої відповідно до вимог законодавчої техніки.  

Як уже було зазначено, один зі спеціальних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності закріплено у ч. 4 ст. 212 КК, якою 

встановлено, що особа, яка вчинила умисне ухилення від сплати податків, 
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зборів (обов’язкових платежів), «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)». Указана норма, як слушно зазначає О. О. Дудоров, покликана 

не лише виконувати цілком прагматичні завдання наповнення державної 

скарбниці коштами, розвантаження правоохоронних ресурсів держави, 

продовження нормальної фінансово-господарської діяльності платників 

податків і зборів, вирішення проблеми «рентабельності» кримінального 

переслідування злочинних порушень податкового законодавства, а й також 

виконувати у сфері оподаткування профілактичну функцію [149, С. 7–13]. 

Передумовою такого звільнення є вчинення одного з таких видів злочинних 

діянь, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 212 КК, а саме: 1) діяння, якщо вони 

призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових 

фондів коштів у значних розмірах; 2) ті самі діяння, вчинені за попередньою 

змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження 

до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах; 3) ті 

самі діяння, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів 

чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, у разі 

відсутності судимості. Висновок щодо вчинення злочину особою, не 

судимою за діяння, зазначені в цих частинах, можемо зробити, зіставляючи 

положення ч. 4 із ч. 3 ст. 212 КК. У зв’язку із цим відповідно до ч. 4 ст. 212 

КК України не передбачено звільнення від кримінальної відповідальності для 

осіб, раніше судимих за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів), не лише за ч. 3 цієї статті, а й за діяння, передбачені ч. 1 та ч. 2 

указаної статті. Маючи на увазі саме таке обмеження, законодавець у Законі 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку 

з прийняттям Податкового кодексу України» №2756-VI від 2 грудня 2010 р. 

виключив із ч. 4 ст. 212 КК вказівку на вчинення злочину «вперше», яка до 
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цих змін мала вирішальне значення для застосування ч. 4 ст. 212 КК. Слід 

зазначити, що думки щодо розуміння поняття «вчинення злочину вперше», 

які висловлювалися в доктрині права до такої зміни у ч. 4 ст. 212 КК, були 

доволі різними: одні науковці зазначали, що це особа, яка раніше взагалі не 

вчиняла злочин, передбачений ч. 1, ч. 2 або ч. 3 ст. 212 КК; інші вважали, що 

це особа, яка раніше вчинила податковий злочин, проте в установленому 

законом порядку, у т. ч. на підставі ст. 212 КК, була звільнена від 

кримінальної відповідальності; третя точка зору полягала в тому, що до осіб, 

які «вперше вчинили злочин», належать ті, в яких на момент вчинення 

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

раніше вчинений злочин, передбачений будь-якою частиною ст. 212 КК, було 

знято або погашено в установленому законом порядку [193, С. 260], згідно з 

четвертою позицією мова йде про особу, яку за раніше пред’явленим 

обвинуваченням судом було виправдано, а також про податкового 

правопорушника, поведінку якого суд перекваліфікував зі ст. 212 на ст. 367 

КК [48, С. 200], тощо. Тому наведені законодавчі зміни привели виключно до 

однозначного розуміння змісту передумови звільнення від кримінальної 

відповідальності, уникнення дискусій із цього приводу та розширення сфери 

застосування обговорюваного заохочувального положення до осіб, які 

вчинили злочин, передбачений ст. 212 КК. Також важливо зауважити, що 

відповідно до ч. 1 ст. 88 КК раніше не судимою визнається особа, 

обвинувальний вирок суду щодо якої не набрав законної сили або судимість 

якої погашено чи знято. Слід погодитися з Ю. В. Бауліним, О. О. Дудоровим 

та іншими вченими-правниками, які підкреслюють, що одним із правових 

наслідків звільнення від кримінальної відповідальності є те, що факт 

вчинення злочину втрачає будь-яке кримінально-правове значення [48, С. 

496; 8, С. 234]. Це положення закріплено у ч. 4 ст. 32 та ч. 1 ст. 33 КК. З 

моменту прийняття рішення про звільнення від кримінальної 

відповідальності особа вже не зобов’язана відповідати перед державою за 
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вчинене; скоєне нею раніше діяння розглядається як юридична фікція та 

підлягає забуттю [193, С. 261].  

Підставою звільнення особи, яка вчинила злочинні діяння, зазначені у 

ч. 1, ч. 2 або ч. 3 ст. 212 КК, від кримінальної відповідальності є її позитивна 

посткримінальна поведінка, що включає дві Складові, а саме: 1) сплату 

податків, зборів (обов’язкових платежів) до притягнення її до кримінальної 

відповідальності та 2) відшкодування шкоди, завданої державі їх 

несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня). Сплата податків, зборів 

(обов’язкових платежів) має місце, якщо суб’єкт добровільно, за власною 

ініціативою або ініціативою третіх осіб (наприклад, родичів) або ж за 

пропозицією працівників податкових органів, якими здійснюється перевірка, 

у тому числі і працівників податкової міліції та інших правоохоронних 

органів, сплатить у повному обсязі заборговану ним суму податків, зборів 

(обов’язкових платежів) у порядку, визначеному законом [8, С. 234]. На 

такий підхід щодо визначення підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності вказує П. В. Хряпінський, зазначаючи, що сплата податків, 

зборів (обов’язкових платежів) має здійснюватися як за власною ініціативою 

платника (тобто добровільно), так і за пропозицією податкових органів [193, 

С. 261].  

Разом із тим необхідно зазначити, що тлумачення змісту поняття 

«добровільність» для випадків звільнення від кримінальної відповідальності 

в теорії кримінального права є доволі дискусійним, зокрема, щодо залежності 

ініціативи такої добровільності для констатації факту її наявності [132, С. 

138–139]. У разі добровільної відмови при незакінченому кримінальному 

правопорушенні. Зокрема, окремі криміналісти вважають, що така відмова з 

пропозиції працівників правоохоронних органів не виключається, тоді як 

інші не визнають відмову добровільною, якщо її пропозиція виходила саме 

від таких осіб [68, С. 69]. Що стосується останнього погляду, то, можливо, 

він ґрунтується на тому, що більшість спеціальних видів звільнень від 
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кримінальної відповідальності містять вказівку на необхідність наявності в 

системі посткримінальної поведінки особи добровільного вчинення певних 

дій. Зокрема, добровільної заяви – у ч. 5 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 2 

ст. 255, ч. 4 ст. 289, ч. 5 ст. 354, добровільного повідомлення – у ч. 6 ст. 258, 

ч. 2 ст. 258-3 , ч. 4 ст. 258-5 КК, добровільного виходу і повідомлення – у ч. 6 

ст. 260 КК, добровільної здачі – у ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 265, ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 

311, ч. 5 ст. 321, ч. 4 ст. 321-1 КК, добровільного звернення – у ч. 4 ст. 309 

КК, добровільного припинення – у ч. 5 ст. 447 КК.  

У нашому випадку законодавець у диспозиції ч. 4 ст. 212 КК не вказує 

на добровільність таких дій, у зв’язку з чим треба зробити висновок, що не 

вимагається встановлення добровільності як щодо сплати не сплачених 

раніш податків, зборів (обов’язкових платежів), так і щодо відшкодування 

шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня), а 

тому для ч. 4 ст. 212 КК допустимі дії як з ініціативи самої особи, так і за 

пропозицією представників правоохоронних органів. Уявляється, що 

законодавець, передбачаючи в ч. 4 ст. 212 КК звільнення від кримінальної 

відповідальності, своїм завданням насамперед поставив наповнення 

державного бюджету коштами, а вже потім здійснення профілактичної 

функції у сфері оподаткування, при цьому не вимагаючи як обов’язкову 

обставину будь-яку добровільність, ініціативу, каяття. З таким підходом 

законодавця до вирішення питання щодо звільнення особи від кримінальної 

відповідальності важко погодитися. Уявляється, що зазначення в 

заохочувальній нормі (ч. 4 ст. 212 КК) про добровільність сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів), відшкодування шкоди, завданої державі їх 

несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня), може свідчити про 

застосування вказаної норми не лише як способу наповнення державного 

бюджету, а й, так би мовити, про усвідомлення факту вчинення особою 

незаконного діяння, відчуття у зв’язку з цим особою своєї провини, а 

можливо, і про її виправлення та каяття. Із цього приводу в літературі існує 
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погляд, що до порушення кримінального провадження працівники 

податкових органів повинні пропонувати особам, які умисно не сплатили 

податки, збори, обов’язкові платежі, добровільно їх сплатити, а також 

сплатити відповідні фінансові санкції і пеню у разі виявлення факту 

вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК 

України, при проведенні перевірок дотримання податкового законодавства 

[193, С. 261]. Тут слід зазначити, що працівники податкових органів, які 

проводять перевірки дотримання вимог податкового законодавства, взагалі 

не уповноважені здійснювати кваліфікацію вчиненого діяння, і, крім того, 

вони й не володіють достовірною інформацією про відсутність або наявність 

судимості осіб, які представляють підприємство, що перевіряється.  

Другою дієвою складовою підстави звільнення особи від кримінальної 

відповідальності за умисне ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) відповідно до ч. 4 ст. 212 КК є відшкодування 

особою збитків, завданих державі несвоєчасною сплатою податків 

(фінансові санкції, пеня). Такі дії П. В. Хряпінський називає «спеціальним 

податковим каяттям» [193, С. 261]. У кримінально-правовій літературі 

наявність указаної складової для звільнення особи від кримінальної 

відповідальності викликає різне сприйняття. Так, М. І. Хавронюк називає 

дивним положення, згідно з яким сплата фінансових санкцій і пені є умовою 

звільнення від кримінальної відповідальності, адже виходить, що особа 

повинна сама себе притягнути до юридичної відповідальності. Однак, на 

думку О. О. Дудорова, вказівка не лише на погашення податкового 

зобов’язання, а й на сплату пені і фінансових санкцій як на підставу 

звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податкових платежів є виправданою [49, С. 72], оскільки, якби 

заохочувальний припис ч. 4 ст. 212 КК не вказував би на відшкодування 

збитків державі, завданих несвоєчасною сплатою податків, то ставлення 

держави до тих, хто умисно допустив злочинні порушення податкового 
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законодавства, прирівнювалося б до сумлінних платників податків. Як 

зазначає О. О. Дудоров, особа повинна усунути результати незаконно 

отриманих переваг у вигляді протиправного збільшення своїх капіталів і 

доходів, компенсувати втрати державної скарбниці, пов’язані з 

неотриманням в установлений строк сум податкових платежів, врешті-решт, 

продемонструвати соціально корисними та активними діями своє розкаяння 

[50, С. 212]. Вважаємо за можливе наголосити, що сплата фінансових санкцій 

та пені як захід фінансової відповідальності має розглядатися саме як 

додаткові майнові обмеження для особи, яка вчинила злочинне ухилення від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Що стосується самої 

майнової шкоди державі, то, як слушно вказує О. О. Дудоров, вона у ст. 212 

КК виступає у формі несплаченого або недоплаченого податку, збору 

(обов’язкового платежу) [51, С. 527]. Тобто шкода в цьому разі тотожна 

заподіяним суспільно небезпечним наслідкам, які з урахуванням примітки до 

ст. 212 КК обмежуються лише величиною невиконаного податкового 

зобов’язання без урахування штрафних санкцій і пені. Також, ураховуючи 

вказівку в диспозиції ч. 4 ст. 212 КК, повне відшкодування збитків, завданих 

злочином, має здійснюватися саме особою, яка вчинила діяння, зазначені у ч. 

1, ч. 2 або ч. 3 ст. 212 КК. Як зазначає з цього приводу О. О. Дудоров, суди, 

застосовуючи ч. 4 ст. 212 КК, інколи взагалі не вважають за потрібне 

з’ясовувати, за рахунок яких саме коштів сплачувалися податки і збори, 

фінансові санкції і пеня [51, С. 516]. Однак буквальне тлумачення ч. 4 ст. 212 

КК дозволяє зробити висновок про те, що ця норма не може застосовуватися 

в тому разі, коли податки, збори, фінансові санкції і пеня сплачені не 

особисто службовою особою підприємства, установи, організації (за рахунок 

її власних коштів), а безпосередньо юридичною особою. Указане має місце і 

тоді, коли злочин фактично було вчинено службовою особою в інтересах 

юридичної особи.  
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Разом із цим уявляється, що сплата податків та відповідних штрафних 

санкцій далеко не завжди свідчить про розкаяння особи у вчиненому, а може 

вказувати, наприклад, про наявність наміру уникнути правомірних 

кримінально-правових обмежень для юридичної особи та службових осіб 

відповідного підприємства. Проте такі міркування не позбавляють 

можливості застосування ч. 4 ст. 212 КК. Обов’язковою ознакою 

відшкодування особою збитків як однієї зі складових підстави для звільнення 

особи від кримінальної відповідальності є час вчинення цією особою 

зазначених вище дій – сплати податків та відшкодування шкоди. Відповідно 

до ч. 4 ст. 212 КК такі дії повинні бути вчинені особою до її притягнення до 

кримінальної відповідальності. Із цього питання також у теорії 

кримінального права є різні судження. Є дослідники, які пов’язують момент 

притягнення особи до кримінальної відповідальності із набуттям чинності 

обвинувальним вироком суду, вказуючи на законність звільнення від 

відповідальності за ч. 4 ст. 212 КК навіть особи, яку суд визнав винною у 

скоєнні злочинного ухилення від оподаткування і яка до набрання чинності 

вироком суду повністю відшкодувала заподіяну шкоду [193, С. 262]. 

Уявляється, що наведений погляд є безпідставним і відповідає лише 

прагматичному завданню наповнення державної скарбниці. Незважаючи на 

законодавче обмеження часу щодо застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності, у судовій практиці, однак, траплялися випадки звільнення 

за ч. 4 ст. 212 КК уже «після проведення досудового слідства та оголошення 

обвинуваченому про його закінчення» [162, С. 31]. Тут важливо зазначити, 

що згідно з рішенням Конституційного Суду України у справі про 

депутатську недоторканність від 27 жовтня 1999 р. №9-рп притягнення до 

кримінальної відповідальності як стадія кримінального переслідування 

починається з моменту пред’явлення особі обвинувачення у вчиненні 

злочину [149, С. 7–13]. При цьому слід зауважити, що набуття чинності 

новим КПК зумовило зміну змісту понять процесуального характеру, які 
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вживаються в тексті КК та визначають зміст окремих інститутів 

кримінального права. Зокрема, поняття «притягнення до кримінальної 

відповідальності», визначене в п. 14 ч. 1 ст. 3 чинним КПК як стадія 

кримінального провадження, починається з моменту повідомлення особі про 

підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Тому формулювання «до 

притягнення до кримінальної відповідальності», що закріплено в ч. 4 ст. 212 

КК, треба змінити на: «…до повідомлення особі про підозру у вчиненні нею 

кримінального правопорушення». Таким чином, для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності необхідно, щоб така особа здійснила 

перелічені вище дії у повному обсязі саме до моменту повідомлення їй про 

підозру у вчиненні цього злочину.  

Разом із тим слід погодитися з М. П. Куцевичем, який зауважує, що з 

точки зору підвищення ефективності доцільно не просто замінити 

формулювання, а й запровадити підхід, який би дозволив розширити 

можливі часові обмеження вчинення позитивних посткримінальних дій і не 

зводив їх до первинних стадій кримінального провадження [98, С. 50]. На 

користь такого підходу можуть бути наведені наступні аргументи. 

Обмеження виконання умов звільнення моментом здійснення повідомлення 

про підозру фактично зводить нанівець можливість застосування 

розглядуваного виду звільнення, оскільки винній особі дається дуже мало 

(недостатньо) часу для виконання умов звільнення. Адже, особі, яку в 

порядку ст. 208 КПК затримано, повідомлення про підозру, згідно з ч. 2 ст. 

278 КПК вручається не пізніше години із моменту її затримання. До того ж,  

соціальна позитивність посткримінальних дій не змінюється залежно від 

моменту їх вчинення, що визначається стадією кримінального провадження: 

чи то вони будуть вчинені до повідомлення про підозру; чи то до винесення 

судом ухвали про призначення судового розгляду (в порядку ч. 1 ст. 316 КПК 

України); чи то до постановлення судом вироку в кримінальному 

провадженні. У будь-якому разі на теперішній час питання щодо 
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впровадження більш чітких часових обмежень здійснення посткримінальних 

позитивних дій залишається ще не вирішеним на законодавчому рівні.  

Таким чином, застосування у тексті ч. 4 ст. 212 КК вказівки «до 

повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину» (як, наприклад, у ч. 5 

ст. 1102 , ч. 6 ст. 258 КК) замість «притягнення особи до кримінальної 

відповідальності» як граничної межі розрахунків із державою не лише 

свідчитиме про відповідність тексту КК чинному КПК щодо обраної моделі 

поведінки правопорушників під час розслідування податковими органами 

відповідних злочинів, а й стимулюватиме своєчасність позитивної 

посткримінальної поведінки. 

Вивчення судової практики показало, що деякі постанови про закриття 

кримінальних справ не в повній мірі відповідають вимогам закону. 

Дослідження показало, що нерідкими є випадки, коли суди допускають 

певні помилки в аргументації при вирішенні питань про звільнення від 

кримінальної відповідальності і не мають чіткого уявлення про критерії, які 

свідчать про зміну обстановки і про дійове каяття 

Не менш важливим, на наш погляд, є визначення суб'єкту у справах 

кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України має 

встановлення таких обставин: 

1. Хто перерахував податок в державні позабюджетні фонди не в 

повній сумі або не перерахував їх зовсім. 

2. Ким підписані і складені податкові декларації, документи 

бухгалтерської звітності, в яких спотворені дані про доходи (витрати), або 

вчинено ухилення від сплати податків або зборів іншим способом. 

3. Ким внесені до регістрів бухгалтерського обліку перекручені дані 

про доходи та витрати. 

4. Ким складені, підписані первинні облікові документи, в які внесені 

спотворені дані про доходи та витрати, а також розрахункові відомості, дані в 

яких враховуються при обчисленні зборів. 
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5. Хто став ініціатором ухилення від сплати податків або зборів. 

6. У кримінальній справі повинні міститися виписки з інструкцій 

(нормативних актів) про обов'язки керівника, головного бухгалтера, інших 

осіб, копії наказів про їх призначення на посаду. 

Таким чином, розкриваючи поняття «суб'єкт кримінального 

правопорушення» у справах кримінальних правопорушень, передбачених ст. 

212 КК, слід встановити конкретну особу, яка зобов'язана виконувати вимоги 

закону про сплату податку або збору в строки, встановлені законом. 

Здійснений вище аналіз положень ч. 4 ст. 212 КК дає підстави для 

таких висновків:  

Висновки до 3 розділу  

Дослідивши особливості системи кримінально-правових заходів щодо 

осіб, які вчиняють ухилення від сплати податків, зборів (інших обов’язкових 

платежів), а також особливості звільнення від кримінальної відповідальності 

за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) ми дійшли 

наступних висновків: 

Позитивною тенденцією, в реформуванні кримінального законодавства 

є відмова законодавця від визначення у санкціях ч. 1-3 ст. 212 КК 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) на підставі ст. 70 та 71 КК (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. Тому навіть при 

відсутності цього покарання безпосередньо у ст. 212 КК, не слід виключати 

взагалі випадки застосування позбавлення волі на певний строк, й його 
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попереджувальна ціль все ж таки продовжує реалізовуватися через 

застосування більш суворого виду покарання.  

За статистичними даними, показники щодо застосування покарань у 

виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю, конфіскації майна суттєво зменшуються з кожним роком. 

Щодо застосування таких видів покарань, як штраф та позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльність, виникає запитання, 

щодо дієвості їх наявності у санкції статті. Застосування конфіскації майна 

також не має належної відповідної реалізації. Однак пояснення зменшення і 

не частого застосування (призначення) його пояснюється напевно тим, що 

застосування його передбачається на жаль тільки ч. 3 ст. 212 КК.  

Тенденції застосування звільнення від кримінальної відповідальності та 

покарання (в тому числі звільнення від відбування покарання з 

випробуванням) вказують на те, що їх застосування з кожним роком 

зменшується. Проте порівняно з звільненням від покарання більш активно 

застосовується звільнення від кримінальної відповідальності, не тільки на 

підставі ч. 4 ст. 212 КК, а й на загальних підставах: у зв’язку з дійовим 

каяттям; у зв’язку зі зміною обстановки; у зв’язку з передачею особи на 

поруки; у зв’язку з відмовою прокурора або потерпілого, його представника 

від обвинувачення в кримінальному провадженні; у зв’язку з амністією; у 

зв’язку із смертю; з інших підстав. Певну частку випадків щодо реалізації 

заохочувальних інститутів займає звільнення від покарання.  

Слід зазначити, що з часу набуття чинності КК 2001 року і до сьогодні 

розмір штрафу в санкціях до ч. 1 та ч. 2 ст. 212 КК змінювався двічі, а отже 

суттєво збільшився (максимально від 500 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

в ч. 1 ст. 212 КК; від 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

до 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в ч. 2 ст. 212 КК). 

Проте санкція за вчинення діяння за наявності особливо кваліфікуючих ознак 
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(ч. 3 ст. 212 КК) змінювалася щодо розміру штрафу лише один раз – у 2011 

р.. Відповідно до сьогодні зберігається санкція у вигляді розміру штрафу від 

15 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що підтверджує 

віднесення даного діяння до тяжких. Такий підхід виглядає не зовсім 

обґрунтованим, зважаючи на  суттєву ступінь небезпечності діяння 

(спричинення шкоди в особливо великих розмірах) та особи винного 

(рецидивіст). 

Звертає на себе увагу той факт, що за час чинності КК 2001 року 

законодавець  практично відмовився від застосування інших альтернативних 

видів покарання (виправних робіт, обмеження волі, позбавлення волі). Якщо 

відмова від застосування позбавлення волі є відтворенням тенденцій 

зарубіжного досвіту та гуманізації кримінального законодавства, то відмова 

від інших альтернативних покарань, не пов’язаних із ізоляцією засудженої 

особи від суспільства значно звужує сферу реалізації принципу диференціації 

та індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання, що не є 

доцільним. До того ж такий підхід не дозволяє врахувати індивідуальні 

властивості винної особи, її матеріальний стан, відсутність можливостей 

усунути належним чином заподіяну шкоду. В таких випадках доречним було 

б саме застосування альтернативних покарань, не пов’язаних із ізоляцією 

особи від суспільства та ближнього оточення. Чим більшим є перелік 

альтернативних видів покарання у санкції статті, тим гуманною є 

кримінально-правова норма, яка дозволяє максимально врахувати усі 

особливості засудженої особи. 

Не беззаперечною є і повна відмова законодавця від визначення 

покарання у виді позбавлення волі у санкції ст. 212 КК, навіть у разі вчинення 

діяння особою, яка має судимість за дане діяння, спричинення шкоди у 

особливо великому розмірі. Безумовно позбавлення волі, як одне із 

найсуворіших видів покарань, має значний перелік негативних наслідків його 

реального відбування. Проте, з іншого боку, ступінь його загального та 
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спеціального попереджувального впливу є суттєвою, що має дуже важливе 

значення по відношенню до зазначених категорій засуджених. Тож є 

доцільним посилення суворості покарання у даному випадку за вчинення 

тяжкого діяння, що могло б відтворитися у визначенні поряд із основним 

видом покарання у виді штрафу (з додатковими покараннями у виді 

позбавлення права займати певні посади та займатися певною діяльністю та 

конфіскацією майна) ще й покарання у виді позбавлення волі строком від 

п’яти до десяти років. Визначення в якості альтернативи позбавлення волі в 

межах зазначеного терміну відповідатиме тяжкості діяння, посилить 

профілактичну сутність санкції статті, і в той же час розширить сферу дії 

принципу диференціації та індивідуалізації призначеного покарання. 

Судова практика в сфері застосування різних стимулюючих 

кримінально-правових заходів (звільнення від кримінальної відповідальності 

та звільнення від покарання) свідчить про незначний обсяг їхнього 

застосування та тенденції подальшого скорочення, що доводить наявність 

теоретичних та законодавчих проблем в цій частині. Щодо теоретичної 

складової, слід зазначити наступне. Підвищується  актуальність визначення 

критеріїв співвідношення та розмежування звільнення від покарання. Ці 

стимулюючі інститути є доволі різними за своїм обсягом кари. Адже 

звільнення від покарання передбачає  практично повний обсяг судового 

розгляду справи, доведення вини, винесення та оголошення вироку суду, а 

відповідно має стосуватися  (порівняно) більш тяжких діянь ні ті, які 

підпадають під дію спеціального виду звільнення від кримінальної 

відповідальності. Дана проблема безпосередньо стосується доцільності 

(недоцільності) поширення сфери дії ч. 4 ст. 212 КК на осіб, які спричинили 

шкоду в особливо великих розмірах (навіть за умови її усунення). 

Доволі вузька практика застосування інституту звільнення від 

відбування покарання з випробуванням щодо осіб, які ухиляються від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів) та під попадають під дію ст. 212 КК, 
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свідчить (окрім недостатнього рівня  теоретичної розробленості проблеми 

співвідношення даного інституту з різними видами звільнення від 

кримінальної відповідальності) про недосконалість  змісту статті 75 КК, в 

якій у якості передумови визначено призначення певних видів покарання 

(виправні роботи, обмеження волі, позбавлення волі на строк до п’яти років). 

І нічого не згадується про штраф, який є єдиним основним покаранням, що 

може бути призначений за розглядуваний нами злочин. Тож не враховується 

суттєва зміна в оцінці значення цього покарання, яке може бути призначене 

за діяння будь-якої тяжкості. Тож, на нашу думку, поширенню сфери дії ст. 

75 КК сприятиме певне уточнення диспозиції цієї норми в тій частині, де 

йдеться  «а також позбавлення волі на строк не більше п’яти років», 

замінивши на словосполучення «а також щодо нетяжких злочинів». Останнє 

передбачає санкцію у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на 

строк не більше п’яти років). 

Ч. 4 ст. 212 КК закріплено один зі спеціальних видів звільнення особи 

від кримінальної відповідальності. Застосування положень цієї норми 

дозволяє не лише наповнювати державну скарбницю коштами та 

розвантажувати правоохоронні ресурси держави для більш ефективного 

виконання своїх функцій, а й виконувати у сфері оподаткування 

профілактичну функцію, що випливає із завдань, сформульованих у ч. 1 ст. 1 

КК. Тож положення ч. 4 ст. 212 КК є засобом правового забезпечення 

інтенсивного відшкодування шкоди спричиненої умисним ухиленням від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).  

Передумовою звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 

212 КК є вчинення одного з таких видів злочинних діянь, передбачених ч. 1, 

ч. 2 та ч. 3 ст. 212 КК, а саме: 1) діяння, якщо вони призвели до фактичного 

ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних 

розмірах; 2) ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або 
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якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи 

державних цільових фондів коштів у великих розмірах; 3) ті самі діяння, 

якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи 

державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, у разі 

відсутності в особи, яка вчиняє вказані діяння, судимості. 

У якості підстави для звільнення особи, яка вчинила злочинні діяння, 

зазначені у ч. 1, ч. 2 або ч. 3 ст. 212 КК, від кримінальної відповідальності 

передбачена її позитивна посткримінальна поведінка, що включає дві дійові 

складові, а саме: 1) сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) до 

притягнення її до кримінальної відповідальності та 2) відшкодування шкоди, 

завданої державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня). Тож для 

застосування ч. 4 ст. 212 КК вимагається не лише погашення невиконаного 

податкового зобов’язання, а й ще додатково сплата фінансових санкцій та 

пені, що мають розглядатися як додаткові майнові обмеження для особи, яка 

вчинила злочинне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів).  

Сплата податків, зборів (обов’язкових платежів), які особа зобов’язана 

була сплатити, та відшкодування шкоди, завданої державі їх несвоєчасною 

сплатою у зв’язку із вчиненням злочину, передбаченого ст. 212 КК, є  

безумовно соціально корисним вчинком, однак така сплата за умов, та 

підстав визначених у цієї статті, може свідчити лише про зменшення, а не 

про повну втрату суспільної небезпечності особи.  

Законодавець у диспозиції ч. 4 ст. 212 КК не вказує на добровільність 

таких дій, у зв’язку з чим не вимагається встановлення добровільності як 

щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), так і щодо 

відшкодування шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові 

санкції, пеня). Тож, положення ч. 4 ст. 212 КК не повною мірою виконує 

функції інституту звільнення від кримінальної відповідальності, що потребує 

подальших наукових досліджень із метою достатньої обґрунтованості такого 
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законодавчого вирішення, зокрема, щодо уведення до числа ознак цієї норми 

добровільної сплати особою податків, зборів (обов’язкових платежів).  

Відшкодування збитків, завданих злочином, повинно здійснюватися 

саме особою, яка вчинила діяння, зазначені у ч. 1, ч. 2 або ч. 3 ст. 212 КК 

України.  

Одним із законодавчих обмежень підстави для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності є час вчинення цією особою позитивних 

посткримінальних дій – сплати податків та відшкодування шкоди. 

Відповідно до ч. 4 ст. 212 КК ці дії повинні бути вчинені особою до її 

притягнення до кримінальної відповідальності, тобто на теперішній час 

відповідно до положень, зазначених у КПК України, до повідомлення особі 

про підозру. Уявляються необхідними подальші наукові розробки з питань 

своєчасності вчинення посткримінальних дій як доречних законодавчих 

обмежень підстави звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, 

передбачений ст. 212 КК, а відповідно ч. 4 ст. 212 КК потребує 

вдосконалення відповідно до положень, зазначених у КПК України 2012 р. 

Насамкінець, зважаючи на особливе соціально-економічне значення 

для держави та суспільства факту умисного ухилення від сплати податків, 

зборів, інших обов’язкових платежів, вважаємо за доцільне виключити з ч. 4 

ст. 212 КК посилання щодо застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності у випадку вчинення кримінального правопорушення з 

ознаками передбаченими ч. 3 ст. 212 КК. Слід орієнтуватися на те, що 

найтиповішою окремою загальною підставою для застосування звільнення 

від кримінальної відповідальності є ступінь тяжкості кримінального 

правопорушення. Зазвичай це має бути ступінь кримінального проступку або 

нетяжкого злочину. Санкція ж відповідної частини статті 212 КК свідчить, 

що дане діяння є тяжким злочином, а отже це протирічить загально 

визначним підставам звільнення від кримінальної відповідальності.  
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ВИСНОВКИ 

У ході здійснення дослідження особливостей встановлення та 

реалізації кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів) зроблено наступні висновки. 

1. Доведено, що на тлі підвищення наукового інтересу до проблем 

соціальної обумовленості будь-якої кримінально-правової норми, особливої 

актуальності набуває ця проблема саме стосовно ступеню відповідності 

суспільним потребам досліджуваного нами злочину, ознаки якого визначені у 

змісті ч. 1-3 ст. 212 КК. В сучасних умовах, коли права, свободи та законні 

інтереси людини, громадянина є найвищою соціальною цінністю,  а їхній 

захист особливо актуальним, - посилюється проблема відповідності ознак 

складу кримінального правопорушення (злочину) змісту санкції а підстав 

застосування заохочувальних заходів ступеню небезпечності діяння та 

чинним вимогам до дієвості кримінально-правових заходів. 

2. Визначено, що відштовхуючись від того, що категорії «соціальної 

обумовленості» та «криміналізації діяння» є різними (друга є складовою 

першої), - маємо визнати, 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. Враховуючи той факт, що  економіка 

держави, сфера господарської та фінансової діяльності перебувають в стані 

інтенсивного реформування, - маємо визнати те, що проблема «соціальної 

обумовленості» розглядуваної норми не втрачатиме актуальності ще доволі 

тривалий час. Причому актуальними залишатимуться різні аспекти цієї 

соціальної обумовленості. Зокрема, ті що стосуються: чіткості визначення 

ознак складу злочину (способу вчинення діяння, переліку  та характеристики 

ознак спеціального суб’єкта, мотиву та форм вини тощо); повноти та 

дотримання мінімально необхідної надмірності даної кримінально-правової 
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заборони, що передбачає, в свою чергу, належне співвідношення тяжкості 

діяння та ступеню суворості санкції, широку сферу для реалізації по 

можливості альтернативних видів покарання, що безпосередньо стосується  

співвідношення диспозиції та санкції, визначених у ч. 1-3 ст. 212 КК.  

3. Досліджено, що в проблемах криміналізації та соціальної 

обумовленості даного діяння суттєво відтворюється доволі низький рівень 

правосвідомості населення щодо розуміння важливості своєчасного 

виконання обов’язку по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів). До 

того ж історично сталим є стан бажання громадян всіляко ухилитися від 

даного обов’язку, що набуло нових сучасних специфічних ознак, зважаючи 

на доволі складний процес реформування податкової сфери та впровадження 

в господарську діяльність новітніх технологій. Все це, безумовно, 

позначається на профілактичній сутності кримінально-правової норми, 

визначеної у ст. 212 КК, вимагає більш прискіпливого аналізу усіх елементів 

кримінально-правової характеристики даного діяння, своєчасного реагування 

законодавця на зміни, які відбуваються у соціально-економічному житті 

суспільства. 

4. Розглянуто генезис виникнення та напрямки розвитку 

кримінального законодавства України щодо встановлення відповідальності 

за кримінально-протиправне ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів). Результати дослідження доводять доцільність 

виокремлення наступних історичних етапів, які мають свої специфічні 

характерні властивості, обумовлені  особливим соціально-економічним та 

соціально-правовим станом держави. А саме: 1) X – початок  XIII століття – 

характеризується  відсутністю  системного підходу у встановленні 

відповідальності за розглядуваний вид діяння, здійсненням перших кроків 

оформлення фіскальних функцій давньоруської держави, що 

підкріплювалося встановленням окремих правових норм, які регулювали 

відносини у цій сфері, в тому числі і відповідальність за їх порушення; 2) 
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XIII – XV століття – період монголо-татарського їга, характеризується тим, 

що фіскальні функції у князівств були спочатку практично вилучені, потім 

поступово повернулися; відповідальність же за несплату платежів і податків 

в цей період встановлювалася окремо в кожному князівстві; 3) друга 

половина XV століття – перша половина XVIII століття – характеризується 

закріпленням і оформленням системи відповідальності за несплату податків 

та митних платежів, появою таких правових актів як Соборне уложення 1649 

р. та Митних Статутів 1653 і 1667 років, які разом із окремими Указами 

Петра I і формували систему відповідальності за аналізовані діяння аж до 

початку правління Катерини II;  4) друга половина XVIII століття – 1917 рік – 

характеризується кодифікаційною роботою та поступовим оформленням 

чіткої системи адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату 

податків та платежів на тлі переважаючого значення адміністративної 

(фінансової) відповідальності; 5) період з 1917 по 1991 роки – радянський 

період, який характеризується поступовим переходом від адміністративної до 

кримінальної відповідальності за несплату податків на тлі відсутності 

відповідальності за несплату митних платежів, оскільки державою було 

монополізовано зовнішньоекономічну діяльність; 6) період з 1991 по 2001 

роки – характеризується суттєвим реформуванням податкового та митного 

законодавства та, відповідно, внесенням доповнень до кримінального 

законодавства, що діяло на той час та появою статей про злочинне ухилення 

від сплати платежів до бюджетів; 7) період з набуття чинності КК 2001 року і 

до сьогодні.   

Цей останній сьомий період (етап) розвитку кримінального 

законодавства України, який охоплює час з набуття чинності КК 2001 року і 

до сьогодні,  заслуговує на окрему увагу. Цей період характеризується доволі 

інтенсивним рівнем реформування кримінально-правової норми, яка 

визначала ознаки кримінально-протиправної поведінки та види (розміри) 

покарання. Особливістю цього періоду становлення інституту кримінальної 



216 

 

відповідальності за умисне ухилення від сплати податків та інших платежів є 

те, що сутністю реформування було підвищення значення такого виду 

покарання як штраф, який на сьогодні практично став єдиним основним 

видом покарання. За цей час розглядувана норма піддавалася змінам шість 

разів - у 2008, 2010, 2011, 2014, 2018, 2019 роках. Така інтенсивність 

реформування розглядуваної статті обумовлювалася декількома чинниками 

як соціально-економічного, так і суто правового характеру. Соціально-

економічна обумовленість змін відтворюється, насамперед, у тому що 

система кримінально-правових заходів мала б бути адекватною тим змінам, 

яких зазнавала економіка держави, порядок та умови господарювання, 

особливості становлення ринкових відносин, що відповідно впливало на 

посилення значення такого покарання як штраф. Суттєвим правовим 

чинником є те, що з 2011 року розмір штрафу (на рівні із термінами 

позбавлення волі) було визнано основою для визначення ступеня тяжкості 

діяння, що не могло не вплинути на суттєві якісні зміни санкцій ч. 1-3 ст. 212 

КК.  

5. Доведено, що порівняльно-правовий аналіз кримінального 

законодавства різних країн світу поширює межі нашого уявлення та знань 

щодо специфічності та особливостей формулювання основних ознак складу 

кримінального правопорушення та доцільних меж кримінально-правового 

впливу. На увагу заслуговує зарубіжний досвід щодо: конкретизації способів 

вчинення кримінального правопорушення (способів ухилення), які можуть 

полягати у ненаданні документації фінансової звітності, включенні у 

документи недостовірних даних, перекручуванні певної інформації тощо;  

узагальненого підходу у визначенні суб’єкта злочину, де основою є те, що це 

має бути як фізична, так і юридична особа, яка має, відповідно до чинного 

законодавства, сплачувати податки, тож без зайвої конкретизації різних 

категорій фізичних осіб; значного посилення ступеня небезпечності діяння у 

разі використання організацій (як легальних, так і фіктивно створених), що 
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актуалізує питання доцільності відповідальності юридичних осіб; виключно 

умисної форми вини, з якою можливою є реалізація активної поведінки, 

спрямованої на ухилення від сплати податків, що підтверджує доцільність 

встановлення інших видів відповідальності (адміністративної, податкової) у 

разі необережного спричинення шкоди державі; типовості підходу різних 

країн світу в частині визначення підстав для диференціації та індивідуалізації 

відповідальності, посилення суворості якої обумовлюється розміром шкоди, 

співучастю та рецидивом, і навпаки, звільнення від якої базується на повній 

сплаті податків та відшкодуванні нанесених збитків. 

6. На підставі більш поглибленого дослідження особливостей 

об’єкту посягання розглядуваного нами діяння та визначення специфічних 

ознак кожного із видів об’єктів за їхньою класифікацією по вертикалі, ми 

дійшли висновку щодо доцільності виокремлення родового, видового та 

безпосереднього об’єктів посягання, критерієм розмежування яких є 

співвідношення  таких сфер: формування та виконання бюджетів держави та 

органів місцевого самоврядування; стягнення податків та податковий 

контроль; порядок безпосереднього наповнення бюджетів та цільових 

фондів, - які співвідносяться між собою як загальне, відокремлене та 

спеціальне. 

7. На підставі результатів дослідження сутнісних змін вітчизняного 

кримінального законодавства з часів набуття чинності КК 2001 р. та окремих 

особливостей зарубіжного законодавства в частині формулювання 

об’єктивних ознак податкових злочинів ми дійшли висновку про існування 

протилежних тенденцій в частині конкретизації способу вчинення 

кримінального правопорушення. На тлі внесення регулярних змін у ст. 212 

КК, вітчизняний законодавець, тим не менш, залишив незмінним текст 

дефініції основного складу кримінального правопорушення без уточнення 

способів вчинення даного діяння, в той час як зарубіжний законодавець в 

більшості випадків концентрує увагу в законі на найтиповіших видах 
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вчинення даного діяння. Визнаючи в цілому складність законодавчої 

формалізації даного елементу об’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення та зважаючи на суттєву різноманітність застосовуваних в 

реальності способів ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів), залежність впровадження в господарську діяльність новітніх 

технологій, - тим не менш, вважаємо за доцільне поглиблення досліджень 

щодо визначення найтиповіших ознак різних засобів (способів) ухилення, що 

сприятиме більш чіткому розмежуванню кримінально-протиправних діянь та 

адміністративних та податкових деліктів. 

8. В той же час опосередковано виникає питання про доцільність 

встановлення кримінальної відповідальності за умисне спотворення 

відомостей, внесених в бухгалтерську документацію, що є одним із 

найтиповіших засобів зниження податкових зобов’язань. Як на нашу думку, 

формування відповідної дефініції у КК України сприятиме підвищенню 

ефективності кримінально-правових засобів боротьби з ухиленням від сплати 

податків. 

9. Сталою суб’єктивною ознакою складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 212 КК, є уточнення законодавцем трьох 

категорій спеціальних суб’єктів, які мають підлягати відповідальності за 

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

особа підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності; 

особа, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної 

особи; інша будь-яка особа, яка зобов’язана їх сплачувати. Не зважаючи на 

інтенсивність реформування розглядуваної статті, дефініція норми в цій 

частині є незмінною з часу набуття чинності КК 2001 року і до сьогодні. 

Проте звертає на себе увагу  те, що узагальнюючою ознакою цих категорій є 

факт наявності обов’язку сплачувати податки, збори (обов’язкові платежі), 

незалежно від службової приналежності та характеру діяльності. Спрощений 

підхід у формулюванні ознак спеціального суб’єкта сприяв би усуненню 
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певних протиріч із відповідними нормативно-правовими актами, в яких 

безпосередньо надається перелік суб’єктів, які мають певні зобов’язання. 

10. Продовжується дискусія щодо форм вини, з якою вчиняється 

кримінальне правопорушення, передбачене ст. 212 КК, доцільності 

розмежування видів відповідальності (крім іншого) за формами вини (умисел 

та необережність) Результати дослідження дозволяють уточнити окремі 

теоретичні положення щодо інтелектуальних та вольових ознак умисної 

форми вини (її підвидів – прямого та непрямого умислу), з якою вчиняються 

розглядувані нами дії. Кримінально-протиправними будуть вважатися як дії, 

при вчиненні яких особа передбачала неминучість настання шкідливих 

наслідків ухилення від сплати податків, так і у разі, коли особа, умисно 

спрямовуючи свої дії на зменшення своїх податкових зобов’язань, лише 

передбачала можливість настання суспільно-небезпечних наслідків. 

11. Слід зазначити, що з часу набуття чинності КК 2001 року і до 

сьогодні розмір штрафу в санкціях до ч. 1 та ч. 2 ст. 212 КК змінювався 

двічі, а отже суттєво збільшився (максимально від 500 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян в ч. 1 ст. 212 КК; від 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян до 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в ч. 2 ст. 

212 КК). Проте санкція за вчинення діяння за наявності особливо 

кваліфікуючих ознак (ч. 3 ст. 212 КК) змінювалася щодо розміру штрафу 

лише один раз – у 2011 р. Відповідно до сьогодні зберігається санкція у 

вигляді розміру штрафу від 15 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, що підтверджує віднесення даного діяння до тяжких. Такий підхід 

виглядає не зовсім обґрунтованим, зважаючи на  суттєву ступінь 

небезпечності діяння (спричинення шкоди в особливо великих розмірах) та 

особи винного (рецидивіст). 

12. Звертає на себе увагу той факт, що за час чинності КК 2001 року 

законодавець  практично відмовився від застосування інших альтернативних 
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видів покарання (виправних робіт, обмеження волі, позбавлення волі). Якщо 

відмова від застосування позбавлення волі є відтворенням тенденцій 

зарубіжного досвіту та гуманізації кримінального законодавства, то відмова 

від інших альтернативних покарань, не пов’язаних із ізоляцією засудженої 

особи від суспільства значно звужує сферу реалізації принципу диференціації 

та індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання, що не є 

доцільним. До того ж такий підхід не дозволяє врахувати індивідуальні 

властивості винної особи, її матеріальний стан, відсутність можливостей 

усунути належним чином заподіяну шкоду. В таких випадках доречним було 

б саме застосування альтернативних покарань, не пов’язаних із ізоляцією 

особи від суспільства та ближнього оточення. Чим більшим є перелік 

альтернативних видів покарання у санкції статті, тим гуманною є 

кримінально-правова норма, яка дозволяє максимально врахувати усі 

особливості засудженої особи. 

13. Не беззаперечною є і повна відмова законодавця від визначення 

покарання у виді позбавлення волі у санкції ст. 212 КК, навіть у разі вчинення 

діяння особою, яка має судимість за дане діяння, спричинення шкоди у 

особливо великому розмірі. Безумовно позбавлення волі, як одне із 

найсуворіших видів покарань, має значний перелік негативних наслідків його 

реального відбування. Проте, з іншого боку, ступінь його загального та 

спеціального попереджувального впливу є суттєвою, що має дуже важливе 

значення по відношенню до зазначених категорій засуджених. Тож є 

доцільним посилення суворості покарання у даному випадку за вчинення 

тяжкого діяння, що могло б відтворитися у визначенні поряд із основним 

видом покарання у виді штрафу (з додатковими покараннями у виді 

позбавлення права займати певні посади та займатися певною діяльністю та 

конфіскацією майна) ще й покарання у виді позбавлення волі строком від 

п’яти до десяти років. Визначення в якості альтернативи позбавлення волі в 

межах зазначеного терміну відповідатиме тяжкості діяння, посилить 
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профілактичну сутність санкції статті, і в той же час розширить сферу дії 

принципу диференціації та індивідуалізації призначеного покарання. 

14. Судова практика в сфері застосування різних стимулюючих 

кримінально-правових заходів (звільнення від кримінальної відповідальності 

та звільнення від покарання) свідчить про незначний обсяг їхнього 

застосування та тенденції подальшого скорочення, що доводить наявність 

теоретичних та законодавчих проблем в цій частині. Щодо теоретичної 

складової, слід зазначити наступне. Підвищується  актуальність визначення 

критеріїв співвідношення та розмежування звільнення від покарання. Ці 

стимулюючі інститути є доволі різними за своїм обсягом кари. Адже 

звільнення від покарання передбачає  практично повний обсяг судового 

розгляду справи, доведення вини, винесення та оголошення вироку суду, а 

відповідно має стосуватися  (порівняно) більш тяжких діянь ні ті, які 

підпадають під дію спеціального виду звільнення від кримінальної 

відповідальності. Дана проблема безпосередньо стосується доцільності 

(недоцільності) поширення сфери дії ч. 4 ст. 212 КК на осіб, які спричинили 

шкоду в особливо великих розмірах (навіть за умови її усунення). 

15. Доволі вузька практика застосування інституту звільнення від 

відбування покарання з випробуванням щодо осіб, які ухиляються від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів) та під попадають під дію ст. 212 КК, 

свідчить (окрім недостатнього рівня  теоретичної розробленості проблеми 

співвідношення даного інституту з різними видами звільнення від 

кримінальної відповідальності) про недосконалість  змісту статті 75 КК, в 

якій у якості передумови визначено призначення певних видів покарання 

(виправні роботи, обмеження волі, позбавлення волі на строк до п’яти років). 

І нічого не згадується про штраф, який є єдиним основним покаранням, що 

може бути призначений за розглядуваний нами злочин. Тож не враховується  

суттєва зміна в оцінці значення цього покарання, яке може бути призначене 

за діяння будь-якої тяжкості. Тож, на нашу думку,  поширенню сфери дії ст. 
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75 КК сприятиме певне уточнення диспозиції цієї норми в тій частині, де 

йдеться  «а також позбавлення волі на строк не більше п’яти років», 

замінивши на словосполучення «а також щодо нетяжких злочинів». Останнє 

передбачає санкцію у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на 

строк не більше п’яти років). 

16. Зважаючи на особливе значення  спеціального виду звільнення 

від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 4 ст. 212 КК, в процесі 

спеціального попередження вчинення ухилення від спліти податків, зборів 

(обов’язкових платежів), -  наша увага була звернута на зміст та сутність його 

складових: кримінально-протиправних передумов, які полягають у тому, що 

під умови звільнення підпадають особи, в діянні яких містяться ознаки 

складу злочину, передбаченого ч. 1-3 ст. 212 КК (крім раніше судимих за 

аналогічне діяння), та безпосередньо підстав застосування, сутність яких 

відтворюється у необхідності сплатити податки та усунути заподіяну шкоду. 

В результаті проведеного дослідження дійшли висновків щодо необхідності 

подальшого підвищення стимулюючих властивостей даного виду звільнення, 

що потребує удосконалення як кримінально-правових передумов 

застосування, так і безпосередньо характеристики пост злочинної поведінки 

винної особи. 

17. Чинники, які обумовлюють доцільність посилення значення 

інституту в реалізації принципу диференціації та індивідуалізації 

відповідальності вимагає звернути увагу на доцільність його застосування до 

осіб, які спричиняють шкоду в особливо великому розмірі. Ця ознака, 

подібно рецидиву (ч. 3 ст. 212 КК) свідчить про значний ступінь 

антисоціальної настанови, а відповідно не може розглядатися на одному рівні 

із ступенем небезпеки діяння, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 212 КК. Суттєва 

гуманізація покарання за ці дії (виключення покарання у виді позбавлення 

волі) тим не менш не зменшує ступінь тяжкості діяння. Розмір штрафу, 
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передбачений санкцією статті підтверджує те, що це тяжкий злочин, тож і 

реакція на дії, передбачені ч. 1, 2 та ч. 3 ст. 212 КК має бути диференційовано 

різно. Вважаємо, що факт сплати податків та усунення спричиненої шкоди 

може стати підставою для застосування звільнення від відбування покарання 

з випробуванням, передбаченим ст. 75 КК, що надасть можливість у період 

іспитового терміну впевнитися у зменшенні ступеня антисоціальної 

настанови засудженої особи, в той же час поширить сферу застосування 

даного виду звільнення від покарання.  

18. Зміст та характер постзлочинної поведінки особи, яка 

намагається  підпасти під дію ч. 4 ст. 212 КК, мають довести, що ця особа 

втратила суспільну небезпечність, а отже взагалі не потребує застосування 

відповідальності та покарання. Сплата податків, усунення шкоди мають 

здійснюватися з її добровільної ініціативи, можливо і під впливом обставин, 

що склалися. Проте чинна редакція ч.4 ст. 212 КК не містить такої вимоги, а 

отже допускає факт сплати податку та усунення шкоди і під тиском 

правоохоронних органів, що може свідчити лише про зменшення суспільної 

небезпеки особи, а отже має тягнути інші стимулюючі заходи кримінально-

правового впливу. Отже, виходячи із зазначеного, редакція ч. 4 ст. 212 КК 

має зазнати змін в формулюванні наступного словосполучення – «якщо вона 

добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила 

податки, збори (обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану 

державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня)» 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Зразок анкети, яку було використано при проведенні опитування  

 

У відділі докторантури та аспірантури Одеського державного 

університету внутрішніх справ аспірантом кафедри кримінального 

права та кримінології Старинця Є.А. здійснюється дослідження 

проблем кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податків, зборів ( обов’язкових платежів)». З метою вивчення думки 

практичних працівників у даній сфері правозастосування,  

організовано проведення анонімного анкетування, у зв’язку з чим 

просимо Вас взяти у ньому участь (оберіть кращу на Ваш погляд 

відповідь).  

Ваші кваліфіковані відповіді сприятимуть повноті, всебічності та 

об’єктивності дослідження дисертанта.  

 

Дякуємо за допомогу! 

 

1. Стать: 

1. Чоловіча. 

2. Жіноча. 

 

2. Вік: 

1. 18-25 років. 

2. 26-35 років. 

3. 36-45 років. 

4. 46-55 років.  

5. 56 років більше. 

 

3. Професійний статус: 

1. Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства.  

2. Працівник органів прокуратури. 

3. Працівник судових органів. 

4. Представник адвокатури. 

 

4. Як Ви оцінюєте ефективність діяльності податкових органів України? 

1. Відмінно. 

2. Добре. 

3. Задовільно. 
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4. Незадовільно. 

5. Важко відповісти. 

 

5. Наскільки проблема ухилення від сплати податків є сьогодні 

актуальною в Україні (тільки 1 відповідь)? 

1. Ця проблема дуже актуальна. 

2. Скоріше актуальна. 

3. Скоріше неактуальна. 

4. Абсолютно неактуальна. 

5. Важко відповісти. 

 

6. На Вашу думку, у чому сьогодні полягають головні причини 

податкових кримінальних правопорушень (по 1 відповіді у кожному 

рядку)? 

 Безумовно 

так 

Скоріше 

так 

Скоріше 

ні 

Безумовно 

ні 

Моральні причини 

(несправедливість 

податкового законодавства, 

відчуття необов'язковості 

виконання податкових законів, 

неповага до податкового 

закону, тощо). 

1 2 3 4 

Політичні (протест проти 

використання податків, зборів 

(обов’язкових платежів), як 

джерела проведення 

державної політики). 

1 2 3 4 

Економічні (економічна 

вигода ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових 

платежів), розмір штрафних 

санкцій, тощо). 

1 2 3 4 

Правові або техніко-юридичні 

(складність податкової 

системи, неоднозначне 

розуміння податкових норм, 

низька ефективність контролю 

за сплатою податків, зборів 

(обов’язкових платежів), 

тощо). 

1 2 3 4 
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7. Оберіть найбільш актуальні, з Вашої точки зору, причини ухилення 

від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (не більше 5 

варіантів)? 

1. Конфіскаційне і надмірне оподаткування, що сприяє пошуку прогалин у 

податковому законодавстві або використанню різних схем для ухилення 

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

2. Недовіра громадян і бізнесу до влади. 

3. Непрозорі державні фінанси. 

4. Неефективне державне управління. 

5. Високий рівень корупції. 

6. Тінізація української економіки. 

7. Низький рівень правосвідомості населення щодо розуміння важливості 

своєчасного виконання обов’язку по сплаті податків, зборів (обов’язкових 

платежів). 

8. Історичне стале бажання громадян всіляко ухилитися від сплати будь-

яких зборів.  

9. Складний процес реформування податкової сфери та впровадження у 

господарську діяльність новітніх технологій. 

10. Недостатня інформаційна робота податкових органів. 

11. Значний податковий тягар, який не дозволяє нормально здійснювати 

підприємницьку або іншу діяльність. 

12. Складність, незрозумілість податкового законодавства, велика кількість у 

ньому доповнень, змін, поправок, що дозволяють по-різному трактувати 

положення і норми інструкцій і правил. 

13. Недоліки в організації роботи податкової служби. 

14. Недобросовісні дії працівників податкової служби при проведенні 

перевірок. 

15. Умисна, свідома схильність суб'єктів до несплати податкових сум з 

метою використання їх для збагачення або інвестування у тіньовому 

бізнесі. 

16. Некомпетентність податкових органів. 

17. Низька кваліфікація працівників податкових органів. 

18. Інше (напишіть) _____________________________________________ 

19. Важко відповісти. 

 

8. З якими негативними аспектами Вам доводилося стикатися у своїй 

практиці (вкажіть усі варіанти, з якими стикалися)? 

1. Відомості за ст. 212 КК України вносяться до ЄРДР слідчими не на 

підставі актів документальних перевірок, а на підставі аналітичних 

довідок, аналізів, рапортів оперативних співробітників податкової міліції, 

які містять необґрунтовані припущення щодо можливого ухилення від 

сплати податків. 
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2. Безпідставний початок досудового розслідування по платниках податків, 

необґрунтований тиск на них шляхом проведення обшуків, виїмок, 

допитів, проведення негласних слідчих дій. 

3. Більшість кримінальних проваджень даної категорії є засобом впливу і 

тиску на платників податків з метою забезпечення наповнення 

державного бюджету. 

4. У багатьох випадках судове рішення за результатами оскарження 

податкового повідомлення-рішення (як позитивне, так і негативне) не є 

результатом розгляду питання по суті, а може бути прийнято за 

формальними порушеннями. 

5. Недопрацювання з боку звинувачення, які полягають у нездатності 

зібрати необхідний комплекс інших доказів, що підтверджують ухилення 

від сплати податків. 

6. Судова практика у сфері застосування різних заохочувальних 

кримінально-правових заходів (звільнення від кримінальної 

відповідальності та звільнення від покарання) свідчить про незначний 

обсяг їхнього застосування та тенденції подальшого скорочення. 

7. Вузька практика застосування інституту звільнення від відбування 

покарання з випробуванням щодо осіб, які ухиляються від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів) та підпадають під дію ст. 212 

КК, свідчить про недосконалість  змісту статті 75 КК, в якій у якості 

передумови визначено призначення певних видів покарання (виправні 

роботи, позбавлення волі на певний строк). 

8. Інше (напишіть) _______________________________________________ 

9. Важко відповісти. 

 

9. Як би Ви сьогодні оцінили діяльність Департаменту податкових 

розслідувань, створеного при ДПС України (по 1 відповіді у кожному 

рядку)? 

 Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 

У напрямку аналізу 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

1 2 3 4 

У напрямку  виявлення 

ризиків ухилення від 

оподаткування 

1 2 3 4 

У напрямку  організації та 

контролю відпрацювання 

ризиків 

1 2 3 4 

У напрямку  супроводження 

результатів податкового 

розслідування 

1 2 3 4 
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10. Чи є діяльність Департаменту податкових розслідувань ДПС України 

взагалі ефективною? 

1. Безумовно так. 

2. Скоріше так. 

3. Скоріше ні. 

4. Безумовно ні. 

5. Важко відповісти. 

 

11. На Вашу думку, чи є сьогодні актуальною розробка (по 1 відповіді у 

кожному рядку): 

 Безумовно 

так 

Скоріше 

так 

Скоріше 

ні 

Звичайно 

ні 

нових, сучасних заходів 

боротьби з податковими 

кримінальними 

правопорушеннями 

1 2 3 4 

запобігаючих заходів щодо  

ухилення від сплати платежів  
1 2 3 4 

 

12. Чи є зараз ефективними Податковий кодекс України від 02.12.2010 

р.?  

1. Безумовно так. 

2. Скоріше так. 

3. Скоріше ні. 

4. Звичайно ні. 

 

13. Як би Ви охарактеризували чинне податкове законодавство України 

(тільки 1 відповідь)? 

1. Податкове законодавство України містить багато незрозумілостей і 

протиріч, вимагає суттєвих змін і доробок. 

2. Податкове законодавство України не вимагає великих змін, його стан 

критичним не є. 

3. Податкове законодавство України є цілком функціональним і не потребує 

змін. 

4. Важко відповісти. 

 

14. Чи вважаєте Ви, що необхідно посилити законодавство щодо 

притягнення до відповідальності за податкові правопорушення (по 1 

відповіді у кожному рядку)? 

 Обов’язково 

так 

Скоріше 

так 

Скоріше 

ні 

Звичайно 

ні 

Кримінальне 1 2 3 4 

Адміністративне 1 2 3 4 
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15. Які санкції, на Вашу думку, були б найбільш ефективними за 

податкові кримінальні правопорушення (не більше 2 варіантів)? 

1. Штраф. 

2. Конфіскація майна. 

3. Ліквідація підприємства (у випадку із бізнесом). 

4. Виправні роботи. 

5. Арешт. 

6. Позбавлення волі на певний строк. 

7. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. 

8. Інше (напишіть) _____________________________________________ 

 

16. Як Ви вважаєте, чи вимагають більш чіткої законодавчої 

регламентації, кримінально-правові норми про податкові кримінальні 

правопорушення? 

1. Так, безумовно. 

2. Скоріше так, ніж ні. 

3. Скоріше ні, ніж так. 

4. Ні. 

5. Важко відповісти. 

 

17. На Вашу думку, чи існує необхідність в посиленні податкового 

контролю? 

1. Так, безумовно 

2. Скоріше так, ніж ні 

3. Скоріше ні, ніж так 

4. Ні 

5. Важко відповісти 

 

18. У чому має полягати головна мета податкового контролю (тільки 1 

відповідь)? 

1. Захист інтересів держави. 

2. Попередження про порушення податкового законодавства. 

3. Виявлення фактів порушення податкового законодавства. 

4. Усунення порушень податкового законодавства.. 

5. Інше (напишіть) ________________________________________________ 

6. Важко відповісти 

 

19. На Вашу думку, чи призведе посилення контролю за сплатою 

податків, зборів (обов’язкових платежів) до поліпшення економічного 

становища в Україні? 

1. Так, безумовно 
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2. Скоріше так, ніж ні 

3. Скоріше ні, ніж так 

4. Ні 

5. Важко відповісти 

 

20. Як Ви думаєте, чи доцільне запозичення зарубіжного позитивного 

досвіду у боротьбі з ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів)? 

1.   Так, безумовно. 

2.   Скоріше так, ніж ні. 

3.   Скоріше ні, ніж так. 

4.   Ні. 

5.   Важко відповісти. 

 

21. Якщо Ви вважаєте, що зарубіжний досвід є цінним для України, то 

які саме ідеї є першочерговими для впровадження їх до вітчизняної 

практики оподаткування (не більше 2 варіантів)? 

1. Продовжувати впровадження всіх дій проекту BEPS, що дозволить 

створити більш прозоре податкове середовище. 

2. Введення до українського законодавства критерію ефективного 

управління. 

3. Впровадження до законодавства антиухильних правил (TAAR), які є 

частиною SAAR. 

4. Впровадження нових форм податкового контролю. 

5. Податковий моніторинг, як форма податкового контролю, що дозволить 

завчасно запобігти спробам використання схем з ухилення від сплати 

податків. 

6. Удосконалення кримінального законодавства, що має базуватися на 

доцільності більш поглибленої конкретизації ознак складу кримінального 

правопорушення в частині способів та мотивів вчинення діяння і більш 

узагальненого підходу до визначення ознак спеціального суб’єкта 

розглядуваного діяння.  

7. Інше (напишіть) _____________________________________________ 

8. Важко відповісти. 

 

22. На Вашу думку, які заходи щодо боротьби з ухиленням від сплати 

податків мають бути найбільш ефективними (не більше 5 варіантів)?  

1. Стимулювання повної і своєчасної сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів) підприємствами, установами, організаціями та громадянами. 

2. Формування таких економічних умов, при яких ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів) стає економічно невигідним. 

3. Посилення санкцій для неплатників. 
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4. Припинення господарської діяльності, яка не фігурує в бухгалтерському 

обліку і приховування від податкової міліції. 

5. Ліквідація підприємств, установ, організацій, які не мають податкової 

звітності. 

6. Регламентація діяльності банків для боротьби з фіктивними банківськими 

депозитами. 

7. Суворий контроль за закордонними банківськими рахунками юридичних і 

фізичних осіб, у тому числі за офшорними рахунками. 

8. Ухвалення змін до законодавства, які дозволять стягувати заборгованість 

за рахунок коштів, отриманих від нової емісії і продажу пакетів акцій 

підприємств-боржників. 

9. Суворий державний фінансовий контроль.  

10. Внесення змін до законодавства, які допомагають боротися зі схемами що 

використовуються великим бізнесом для виведення грошей за кордон і 

ухилення від сплати податків. 

11. Введення значних штрафних санкцій для бізнесу. 

12. Зменшення податкових ставок. 

13. Посилення громадського контролю за витратами коштів платників 

податків. 

14. Усунення корупції у податкових органах. 

15. Конкурсний підхід до формування кадрового складу податкових органів. 

16. Підвищення рівня правосвідомості громадян. 

17. Надання податковим органам додаткових повноважень. 

18. Введення суворої кримінальної відповідальності. 

19. Формування комплексних баз даних, їхня мобільність для обміну 

інформацією. 

20. Інше (напишіть) _______________________________________________ 

21. Важко відповісти. 

 

 

Примітка: дослідження проведено у 2021 році. 

 

Анкету розробив 

«___»___________2020 р.                                                    Старинець Є.А. 
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ДОДАТОК Б 

 

ТАБЛИЦІ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ  

«КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ  

ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)» 

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей за критерієм «стать»: 

 Кількість % 

Чоловіча 349 67,6 

Жіноча 167 32,4 

Усього  516 100,0 

 

Таблиця 2. Розподіл відповідей за критерієм «вік»: 

 Кількість % 

18-25 років 109 21,1 

26-35 років 131 25,4 

36-45 років 138 26,7 

46-55 років 97 18,8 

56 років більше 41 7,9 

Усього  516 100,0 

 

Таблиця 3. Розподіл відповідей за критерієм «професійний статус»: 

 Кількість % 

Слідчі органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства 
154 29,8 

Працівник органів прокуратури 126 24,4 

Працівник судових органів 121 23,4 

Представник адвокатури 115 22,3 

Усього  516 100,0 

 

Таблиця 4. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви оцінюєте 

ефективність діяльності податкових органів України?» 

 Кількість % 

Відмінно 94 18,2 

Добре 203 39,3 

Задовільно 122 23,6 

Незадовільно 83 16,1 

Важко відповісти 14 2,7 

 

Таблиця 5. Розподіл відповідей на запитання «Наскільки проблема 

ухилення від сплати податків є сьогодні актуальною в Україні?» 

 Кількість % 
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Ця проблема дуже актуальна 205 39,7 

Скоріше актуальна 154 29,8 

Скоріше неактуальна 108 20,9 

Абсолютно неактуальна 36 6,9 

Важко відповісти 13 2,6 

 

Таблиця 6. Розподіл відповідей на запитання «На Вашу думку, у чому 

сьогодні полягають головні причини податкових кримінальних 

правопорушень?» 

 Безумовно 

так 

Скоріше 

так 

Скоріше 

ні 

Безумовно 

ні 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

%
 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

%
 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

%
 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

%
 

Моральні причини 

(несправедливість 

податкового 

законодавства, відчуття 

необов'язковості 

виконання податкових 

законів, неповага до 

податкового закону, тощо) 

69 13,4 113 21,9 209 40,5 125 24,2 

Політичні (протест проти 

використання податків, 

зборів (обов’язкових 

платежів), як джерела 

проведення державної 

політики) 

51 9,9 87 16,9 240 46,5 138 26,7 

Економічні (економічна 

вигода ухилення від 

сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів), 

розмір штрафних санкцій, 

тощо) 

271 52,5 141 27,3 70 13,6 34 6,6 

Правові або техніко-

юридичні (складність 

податкової системи, 

неоднозначне розуміння 

податкових норм, низька 

ефективність контролю за 

91 17,6 278 53,9 105 20,3 42 8,1 
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сплатою податків, зборів 

(обов’язкових платежів), 

тощо) 

 

Таблиця 7. Розподіл відповідей на запитання «Оберіть найбільш 

актуальні, з Вашої точки зору, причини ухилення від сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів)?» 

 Кількість % 

Конфіскаційне і надмірне оподаткування, що сприяє 

пошуку прогалин у податковому законодавстві або 

використанню різних схем для ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів) 

206 39,9 

Недовіра громадян і бізнесу до влади 138 26,7 

Непрозорі державні фінанси 392 76,0 

Неефективне державне управління 356 68,9 

Високий рівень корупції 485 94,0 

Тінізація української економіки 298 57,8 

Низький рівень правосвідомості населення щодо 

розуміння важливості своєчасного виконання 

обов’язку по сплаті податків, зборів (обов’язкових 

платежів) 

94 18,2 

Історичне стале бажання громадян всіляко ухилитися 

від сплати будь-яких зборів 
174 33,7 

Складний процес реформування податкової сфери та 

впровадження у господарську діяльність новітніх 

технологій 

415 80,4 

Недостатня інформаційна робота податкових органів 135 26,2 

Значний податковий тягар, який не дозволяє 

нормально здійснювати підприємницьку або іншу 

діяльність 

320 62,0 

Складність, незрозумілість податкового 

законодавства, велика кількість у ньому доповнень, 

змін, поправок, що дозволяють по-різному трактувати 

положення і норми інструкцій і правил 

126 24,4 

Недоліки в організації роботи податкової служби 267 51,7 

Недобросовісні дії працівників податкової служби при 

проведенні перевірок 
78 15,1 

Умисна, свідома схильність суб'єктів до несплати 

податкових сум з метою використання їх для 

збагачення або інвестування у тіньовому бізнесі 

107 20,7 

Некомпетентність податкових органів 66 12,8 

Низька кваліфікація працівників податкових органів 119 23,1 
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Інше 0 0 

Важко відповісти 15 2,9 

 

Таблиця 8. Розподіл відповідей на запитання «З якими негативними 

аспектами Вам доводилося стикатися у своїй практиці?»  

 Кількість % 

Відомості за ст. 212 КК України вносяться до ЄРДР 

слідчими не на підставі актів документальних 

перевірок, а на підставі аналітичних довідок, аналізів, 

рапортів оперативних співробітників податкової 

міліції, які містять необґрунтовані припущення щодо 

можливого ухилення від сплати податків 

373 72,3 

Безпідставний початок досудового розслідування по 

платниках податків, необґрунтований тиск на них 

шляхом проведення обшуків, виїмок, допитів, 

проведення негласних слідчих дій 

349 67,6 

Більшість кримінальних проваджень даної категорії є 

засобом впливу і тиску на платників податків з метою 

забезпечення наповнення державного бюджету 

202 39,1 

У багатьох випадках судове рішення за результатами 

оскарження податкового повідомлення-рішення (як 

позитивне, так і негативне) не є результатом розгляду 

питання по суті, а може бути прийнято за 

формальними порушеннями 

116 22,5 

Недопрацювання з боку звинувачення, які полягають 

у нездатності зібрати необхідний комплекс інших 

доказів, що підтверджують ухилення від сплати 

податків 

320 62,0 

Судова практика у сфері застосування різних 

заохочувальних кримінально-правових заходів 

(звільнення від кримінальної відповідальності та 

звільнення від покарання) свідчить про незначний 

обсяг їхнього застосування та тенденції подальшого 

скорочення 

251 48,6 

Вузька практика застосування інституту звільнення 

від відбування покарання з випробуванням щодо осіб, 

які ухиляються від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) та підпадають під дію ст. 212 

КК, свідчить про недосконалість  змісту статті 75 КК, 

в якій у якості передумови визначено призначення 

певних видів покарання (виправні роботи, 

позбавлення волі на певний строк) 

148 28,7 

Інше 0 0 
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Важко відповісти 18 3,5 

 

Таблиця 9. Розподіл відповідей на запитання «Як би Ви сьогодні оцінили 

діяльність Департаменту податкових розслідувань, створеного при ДПС 

України?» 

 Відмінно  Добре Задовільно Незадовільно 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

%
 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

%
 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

%
 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

%
 

У напрямку аналізу 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

135 26,2 129 25,0 214 41,5 38 7,3 

У напрямку  

виявлення ризиків 

ухилення від 

оподаткування 

96 18,6 108 20,9 248 48,1 64 12,4 

У напрямку  

організації та 

контролю 

відпрацювання 

ризиків 

82 15,9 136 26,4 219 42,4 79 15,3 

У напрямку  

супроводження 

результатів 

податкового 

розслідування 

147 28,5 160 31,0 168 32,6 41 7,9 

 

Таблиця 10. Розподіл відповідей на запитання «Чи є діяльність 

Департаменту податкових розслідувань ДПС України взагалі 

ефективною?» 

 Кількість % 

Безумовно так 102 19,8 

Скоріше так 197 38,2 

Скоріше ні 147 28,5 

Безумовно ні 61 11,8 

Важко відповісти 9 1,7 

 

Таблиця 11. Розподіл відповідей на запитання «На Вашу думку, чи є 

сьогодні актуальною розробка:» 

 Безумовно Скоріше Скоріше Безумовно 
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так так ні ні 

К
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к
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т
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%
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іс
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ь
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нових, сучасних заходів 

боротьби з податковими 

кримінальними 

правопорушеннями 

203 39,3 247 47,9 54 10,5 12 2,3 

запобігаючих заходів щодо  

ухилення від сплати 

платежів  

284 55,0 170 32,9 47 9,1 15 2,9 

 

Таблиця 12. Розподіл відповідей на запитання «Чи є зараз ефективним 

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.?»  

 Кількість % 

Безумовно так 90 17,4 

Скоріше так 163 31,6 

Скоріше ні 202 39,1 

Звичайно ні 61 11,8 

 

Таблиця 13. Розподіл відповідей на запитання «Як би Ви 

охарактеризували чинне податкове законодавство України?» 

 Кількість % 

Податкове законодавство України містить багато 

незрозумілостей і протиріч, вимагає суттєвих змін і 

доробок 

231 44,8 

Податкове законодавство України не вимагає великих 

змін, його стан критичним не є 
186 36,0 

Податкове законодавство України є цілком 

функціональним і не потребує змін 
85 16,5 

Важко відповісти 14 2,7 

 

Таблиця 14. Розподіл відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви, що 

необхідно посилити законодавство щодо притягнення до 

відповідальності за податкові правопорушення?» 

 Обов’язково 

так 

Скоріше 

так 

Скоріше 

ні 

Звичайно 

ні 
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Кримінальне 238 46,1 127 24,6 124 24,0 27 5,2 

Адміністративне 219 42,4 153 29,7 105 20,3 39 7,6 

 

Таблиця 15. Розподіл відповідей на запитання «Які санкції, на Вашу 

думку, були б найбільш ефективними за податкові кримінальні 

правопорушення?» 

 Кількість % 

Штраф 428 82,9 

Конфіскація майна 89 17,2 

Ліквідація підприємства (у випадку із бізнесом) 292 56,6 

Виправні роботи 185 35,9 

Арешт 120 23,3 

Позбавлення волі на певний строк 73 14,1 

Позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю 
361 70,0 

Інше 0 0 

 

Таблиця 16. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, чи 

вимагають більш чіткої законодавчої регламентації, кримінально-

правові норми про податкові кримінальні правопорушення?» 

 Кількість % 

Так, безумовно 183 35,5 

Скоріше так, ніж ні 168 32,6 

Скоріше ні, ніж так 116 22,5 

Ні 35 6,8 

Важко відповісти 14 2,7 

 

Таблиця 17. Розподіл відповідей на запитання «На Вашу думку, чи існує 

необхідність в посиленні податкового контролю?» 

 Кількість % 

Так, безумовно 188 36,4 

Скоріше так, ніж ні 201 38,9 

Скоріше ні, ніж так 94 18,2 

Ні 26 5,0 

Важко відповісти 7 1,4 
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Таблиця 18. Розподіл відповідей на запитання «У чому має полягати 

головна мета податкового контролю?» 

 Кількість % 

Захист інтересів держави 91 17,6 

Попередження про порушення податкового 

законодавства 
131 25,4 

Виявлення фактів порушення податкового 

законодавства 
142 27,5 

Усунення порушень податкового законодавства 136 26,4 

Інше 0 0 

Важко відповісти 16 3,1 

 

Таблиця 19. Розподіл відповідей на запитання «На Вашу думку, чи 

призведе посилення контролю за сплатою податків, зборів (обов’язкових 

платежів) до поліпшення економічного становища в Україні?» 

 Кількість % 

Так, безумовно 217 42,1 

Скоріше так, ніж ні 186 36,0 

Скоріше ні, ніж так 71 13,8 

Ні 27 5,2 

Важко відповісти 15 2,9 

 

Таблиця 20. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви думаєте, чи 

доцільне запозичення зарубіжного позитивного досвіду у боротьбі з 

ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)?» 

 Кількість % 

Так, безумовно 275 53,3 

Скоріше так, ніж ні 142 27,5 

Скоріше ні, ніж так 60 11,6 

Ні 31 6,0 

Важко відповісти 8 1,6 

 

Таблиця 21. Розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви вважаєте, що 

зарубіжний досвід є цінним для України, то які саме ідеї є 

першочерговими для впровадження їх до вітчизняної практики 

оподаткування?» 

 Кількість % 

Продовжувати впровадження всіх дій проекту BEPS, 

що дозволить створити більш прозоре податкове 

середовище 

291 56,4 

Введення до українського законодавства критерію 

ефективного управління 
97 18,8 
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Впровадження до законодавства антиухильних правил 

(TAAR), які є частиною SAAR 
243 47,1 

Впровадження нових форм податкового контролю 358 69,4 

Податковий моніторинг, як форма податкового 

контролю, що дозволить завчасно запобігти спробам 

використання схем з ухилення від сплати податків 

305 59,1 

Удосконалення кримінального законодавства, що має 

базуватися на доцільності більш поглибленої 

конкретизації ознак складу кримінального 

правопорушення в частині способів та мотивів 

вчинення діяння і більш узагальненого підходу до 

визначення ознак спеціального суб’єкта 

розглядуваного діяння 

274 53,1 

Інше 0 0 

Важко відповісти 5 0,9 

 

Таблиця 22. Розподіл відповідей на запитання «На Вашу думку, які 

заходи щодо боротьби з ухиленням від сплати податків мають бути 

найбільш ефективними?» 

 Кількість % 

Стимулювання повної і своєчасної сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів) підприємствами, 

установами, організаціями та громадянами 

284 55,0 

Формування таких економічних умов, при яких 

ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів) стає економічно невигідним 

352 70,2 

Посилення санкцій для неплатників 254 49,2 

Припинення господарської діяльності, яка не фігурує 

в бухгалтерському обліку і приховування від 

податкової міліції 

156 30,2 

Ліквідація підприємств, установ, організацій, які не 

мають податкової звітності 
98 19,0 

Регламентація діяльності банків для боротьби з 

фіктивними банківськими депозитами 
83 16,1 

Суворий контроль за закордонними банківськими 

рахунками юридичних і фізичних осіб, у тому числі за 

офшорними рахунками 

105 20,3 

Ухвалення змін до законодавства, які дозволять 

стягувати заборгованість за рахунок коштів, 

отриманих від нової емісії і продажу пакетів акцій 

підприємств-боржників 

129 25,0 

Суворий державний фінансовий контроль 367 71,1 
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Внесення змін до законодавства, які допомагають 

боротися зі схемами що використовуються великим 

бізнесом для виведення грошей за кордон і ухилення 

від сплати податків 

466 90,3 

Введення значних штрафних санкцій для бізнесу 237 45,9 

Зменшення податкових ставок 203 39,3 

Посилення громадського контролю за витратами 

коштів платників податків 
130 25,2 

Усунення корупції у податкових органах 291 56,4 

Конкурсний підхід до формування кадрового складу 

податкових органів 
260 50,4 

Підвищення рівня правосвідомості громадян 141 27,3 

Надання податковим органам додаткових 

повноважень 
261 50,6 

Введення суворої кримінальної відповідальності 148 28,7 

Формування комплексних баз даних, їхня мобільність 

для обміну інформацією 
385 74,6 

Інше 0 0 

Важко відповісти 8 1,6 

 

Таблиці склав  

«___»__________2021 р.                                                         Старинець Є.А. 
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ДОДАТОК В 

 

 

ДІАГРАМИ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ  

«КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ  

ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)» 

 

 
Рис 1. Розподіл відповідей за критерієм «стать», % 

 

 
Рис 2. Розподіл відповідей за критерієм «вік», % 
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Рис 3. Розподіл відповідей за критерієм «професійний статус», % 

 

 
Рис 4. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви оцінюєте ефективність 

діяльності податкових органів України?», % 
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Рис 5. Розподіл відповідей на запитання «Наскільки проблема ухилення 

від сплати податків є сьогодні актуальною в Україні?», % 

 

 
Рис 6. Розподіл відповідей на запитання «На Вашу думку, у чому 

сьогодні полягають головні причини податкових кримінальних 

правопорушень?», % 
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Рис 7. Розподіл відповідей на запитання «Оберіть найбільш актуальні, з Вашої точки зору, причини ухилення від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)?», % 
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Рис 8. Розподіл відповідей на запитання «З якими негативними аспектами Вам доводилося стикатися у своїй 

практиці?», % 
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Рис 9. Розподіл відповідей на запитання «Як би Ви сьогодні оцінили діяльність Департаменту податкових 

розслідувань, створеного при ДПС України?», % 
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Рис 10. Розподіл відповідей на запитання «Чи є діяльність Департаменту 

податкових розслідувань ДПС України взагалі ефективною?», % 

 

 
Рис 11. Розподіл відповідей на запитання «На Вашу думку, чи є сьогодні 

актуальною розробка:», % 
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Рис 12. Розподіл відповідей на запитання «Чи є зараз ефективним 

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.?», % 

 

 
Рис 13. Розподіл відповідей на запитання «Як би Ви охарактеризували 

чинне податкове законодавство України?», % 
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Рис 14. Розподіл відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви, що необхідно 

посилити законодавство щодо притягнення до відповідальності за 

податкові правопорушення?», % 
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Рис 15. Розподіл відповідей на запитання «Які санкції, на Вашу думку, 

були б найбільш ефективними за податкові кримінальні 

правопорушення?», % 

 

 
Рис 16. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, чи 

вимагають більш чіткої законодавчої регламентації, кримінально-

правові норми про податкові кримінальні правопорушення?», % 
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Рис 17. Розподіл відповідей на запитання «На Вашу думку, чи існує 

необхідність в посиленні податкового контролю?», % 
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Рис 18. Розподіл відповідей на запитання «У чому має полягати головна 

мета податкового контролю?», % 

 

 
Рис 19. Розподіл відповідей на запитання «На Вашу думку, чи призведе 

посилення контролю за сплатою податків, зборів (обов’язкових 

платежів) до поліпшення економічного становища в Україні?», % 
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Рис 20. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви думаєте, чи доцільне 

запозичення зарубіжного позитивного досвіду у боротьбі з ухиленням від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)?», % 

 
Рис 21. Розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви вважаєте, що 

зарубіжний досвід є цінним для України, то які саме ідеї є 

першочерговими для впровадження їх до вітчизняної практики 

оподаткування?», % 
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Рис 22. Розподіл відповідей на запитання «На Вашу думку, які заходи щодо боротьби з ухиленням від сплати 

податків мають бути найбільш ефективними?», % 
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ДОДАТОК Г 

 

Аналітична довідка 

по результатах анонімного опитування практичних працівників 

щодо проблемних питань кримінальної відповідальності за ухилення від 

сплати податків, зборів ( обов’язкових платежів)». 

 

 Усього у соціологічному дослідженні за темою дисертаційної роботи 

взяли участь 516 осіб. З них 67,6% чоловіків та 32,4% жінок. За критерієм 

«вік» розподіл респондентів отримав такий вигляд: опитаних у віковій групі 

18-25 років виявилося 21,1%, у групі 26-35 років – 25,4%, 26,7% складають 

вікову групу 36-45 років, 18,8% – 46-55 років і респондентів у віці від 56 

років і більше зафіксовано 7,9%. За професійним статусом серед категорій 

опитаних домінують слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства – 29,8%, працівники органів прокуратури – 

24,4%, працівники судових органів – 23,4% та працівники адвокатури – 

22,3%.  

 Ефективність діяльності податкових органів України респонденти 

оцінюють добре – цю оцінку поділяють 39,3%. Друга за кількістю група 

учасників дослідження вважає діяльність податкових органів задовільною. 

18,2% для оцінки обрали індикатор «відмінно», а 16,1% – навпаки, 

стверджують, що діяльність податкової служби можна охарактеризувати, як 

«незадовільну». 2,7% відповіді на запитання не дали.  

 Якщо аналізувати діяльність податкових органів України з огляду на 

позитивні / негативні оцінки, то 57,5% схильні до позитивної оцінки (сума 

відповідей за індикаторами шкали «відмінно» – 18,2% та «добре» – 39,3%), 

але 39,1% висловили протилежну точку зору, зазначивши, що діяльність 

податкових органів є переважно негативною (сума відповідей за 

індикаторами «задовільно» – 23,6% та «незадовільно» – 16,1%).    
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 Щодо актуальності проблеми ухилення від сплати податків в 

Україні, то більша частка опитаних – 39,7% вважає, що ця проблема є дуже 

актуальною. 29,8% стверджують, що проблема є скоріше актуальною. 20,9% 

зазначили, що проблема ухилення від сплати податків є неактуальною для 

України. Ще 6,9% висловили думку, що проблема взагалі не є актуальною 

для України у сучасних умовах. Не відповіли на запитання 2,6% опитаних.  

 Аналіз відповідей з урахуванням полярності шкали виявив, що 

переважна кількість респондентів – 69,5% акцентують увагу на актуальності 

проблеми, а 27,8% не згодні з думкою більшості.  

 Головні причини податкових кримінальних правопорушень слід 

шукати у економічній сфері – 52,5% учасників опитування обрали цю 

відповідь з урахуванням індикатора шкали «безумовно так». 53,9% також 

звертають увагу на правовий або техніко-юридичний аспект (за даними 

індикатора шкали «скоріше так»). Серед максимально великих груп 

респондентів, хто вказав на індикатори шкал «скоріше ні» – 46,5% та 

«безумовно ні» – 26,7% увага зосередили на політичних причинах.  

 Якщо побудувати рейтинг причин серед суми оцінок респондентів за 

індикаторами шкал «безумовно так» та «скоріше так», то він виглядатиме 

так: 

 більшість опитаних – 79,8% вказала на економічні причини (економічна 

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

розмір штрафних санкцій, тощо); 

 друга кількісна група – 71,5% обирає правові або техніко-юридичні 

(складність податкової системи, неоднозначне розуміння податкових 

норм, низька ефективність контролю за сплатою податків, зборів 

(обов’язкових платежів), тощо); 

 третю групу, що вдвічі менше попередніх, – 35,3%, складають ті, хто 

звертає увагу на моральні причини (несправедливість податкового 
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законодавства, відчуття необов'язковості виконання податкових законів, 

неповага до податкового закону, тощо); 

 найменша кількісна група – 26,8% підтримує точку зору, що у 

кримінальних податкових правопорушеннях повинні політичні причини  

(протест проти використання податків, зборів (обов’язкових платежів), як 

джерела проведення державної політики). 

Щодо деталізації найбільш актуальних причин ухилення від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), то їхній рейтинг (за 

ступенем убування пріоритетності) можна надати у такому вигляді: 

 94,0% насамперед звертають увагу на високий рівень корупції; 

 80,4% говорять про складний процес реформування податкової сфери та 

впровадження у господарську діяльність новітніх технологій, що 

виявився причиною ухилення від сплати податків; 

 на третьому місці серед причин – непрозорі державні фінанси – так 

вважають 76,0% опитаних; 

 68,9% зазначають, що не останню роль у такій негативній ситуації, має 

неефективне державне управління; 

 п’яте місце із показником у 62,0% отримала альтернатива щодо значного 

податкового тягаря, який не дозволяє нормально здійснювати 

підприємницьку або іншу діяльність; 

 57,8% висловили думку, що тінізація української економіки також є 

однією з головних причин ухилення від сплати податків; 

 ще 51,7% учасників опитування вказали на недоліки в організації роботи 

податкової служби; 

 39,9% акцент зробили на конфіскаційному і надмірному оподаткуванні, 

що сприяє пошуку прогалин у податковому законодавстві або 

використанню різних схем для ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів); 
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 33,7% взагалі зазначили, що має місце історичне стале бажання громадян 

всіляко ухилитися від сплати будь-яких зборів; 

 на десятому місці альтернатива щодо недовіри громадян і бізнесу до 

влади – 26,7%; 

 26,2% думають, що проблема у недостатній інформаційній роботі 

податкових органів; 

 складність, незрозумілість податкового законодавства, велика кількість у 

ньому доповнень, змін, поправок, що дозволяють по-різному трактувати 

положення і норми інструкцій і правил – на цю позицію звертають увагу 

24,4% респондентів; 

 23,1% згадують про низьку кваліфікацію працівників податкових органів; 

 з точки зору 20,7%, умисна, свідома схильність суб'єктів до несплати 

податкових сум з метою використання їх для збагачення або інвестування 

у тіньовому бізнесі, суттєво вплинула на проблему; 

 18,2% свідчать, що слід звернути увагу на низький рівень правосвідомості 

населення щодо розуміння важливості своєчасного виконання обов’язку 

по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів); 

 досить низька частка опитаних – 15,1% вказує на недобросовісні дії 

працівників податкової служби при проведенні перевірок; 

 12,8% обирають некомпетентність податкових органів серед інших 

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

 2,9% не мають відповіді на запитання. 

На наступне запитання щодо негативних явищ, з якими експертам 

доводилося стикатися у своїй практиці відповіді опитаних отримали такий 

розподіл: 

 по-перше, респонденти досить часто стикаються з тим фактом, що 

відомості за ст. 212 КК України вносяться до ЄРДР слідчими не на 

підставі актів документальних перевірок, а на підставі аналітичних 
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довідок, аналізів, рапортів оперативних співробітників податкової міліції, 

які містять необґрунтовані припущення щодо можливого ухилення від 

сплати податків – на це звертають увагу 72,3%; 

 по-друге, непоодинокими виявляються ситуації, коли має місце 

безпідставний початок досудового розслідування по платниках податків, 

необґрунтований тиск на них шляхом проведення обшуків, виїмок, 

допитів, проведення негласних слідчих дій – про це говорять 67,6%; 

 по-третє, часто мова йшла й про недопрацювання з боку звинувачення, 

які полягають у нездатності зібрати необхідний комплекс інших доказів, 

що підтверджують ухилення від сплати податків – 62,0%; 

 менше половини опитаних – 48,6% стверджують, що судова практика у 

сфері застосування різних заохочувальних кримінально-правових заходів 

(звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від 

покарання) говорить про незначний обсяг їхнього застосування та 

тенденції подальшого скорочення; 

 39,1% свідчать, що більшість кримінальних проваджень даної категорії є 

засобом впливу і тиску на платників податків з метою забезпечення 

наповнення державного бюджету; 

 з точки зору 28,7% респондентів, вузька практика застосування інституту 

звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо осіб, які 

ухиляються від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та 

підпадають під дію ст. 212 КК, говорить про недосконалість  змісту статті 

75 КК, в якій у якості передумови визначено призначення певних видів 

покарання (виправні роботи, позбавлення волі на певний строк); 

 найменша кількісна група експертів – 22,5% звертає увагу на те, що у 

багатьох випадках судове рішення за результатами оскарження 

податкового повідомлення-рішення (як позитивне, так і негативне) не є 

результатом розгляду питання по суті, а може бути прийнято за 

формальними порушеннями; 
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 3,5% відповіді на запитання не мають. 

Діяльність Департаменту податкових розслідувань, створеного при 

ДПС України експерти оцінюють на відмінне у напрямку  супроводження 

результатів податкового розслідування – 28,5% та у напрямку аналізу 

діяльності суб’єктів господарювання – 26,2%; добру оцінку отримав також 

напрямок супроводження результатів податкового розслідування – 31,0%; 

задовільно було оцінено напрямок виявлення ризиків ухилення від 

оподаткування – 48,1%; незадовільну оцінку має напрямок організації та 

контролю відпрацювання ризиків – 15,3%.   

 Аналіз відповідей на це запитання виключно з позитивним 

забарвленням (сума відповідей за індикаторами шкали «відмінно» та 

«добре») показав, що згадані напрямки діяльності можна розташувати у такій 

послідовності (у порядку убування): 

 діяльність Департаменту податкових розслідувань, створеного при ДПС 

України краще за все відбувається у напрямку супроводження результатів 

податкового розслідування – 59,5%; 

 на другому місці – аналіз діяльності суб’єктів господарювання – 51,2%; 

 напрямок організації та контролю відпрацювання ризиків отримав третє 

місце із показником у 42,3%; 

 на останньому місці – напрямок виявлення ризиків ухилення від 

оподаткування – 39,5%. 

Що стосується ефективності діяльності Департаменту податкових 

розслідувань ДПС України, то експерти стверджують, що вона є безумовно 

ефективною – 19,8%; скоріше ефективною її називають 38,2%; скоріше не 

ефективною діяльність Департаменту вважають 28,5%; безумовно 

неефективною її бачать 11,8%. Не визначилися з відповіддю на запитання 

1,7% опитаних.  

Аналіз відповідей позитивної / негативної спрямованості виявив, що 

діяльність Департаменту податкових розслідувань ДПС України усе-таки 
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оцінюють позитивно – 58,0% (сума відповідей за індикаторами шкали 

«безумовно так» – 19,8% та «скоріше так» – 38,2%). Негативне забарвлення 

спостерігається у відповідях 40,3% експертів (сума відповідей за 

індикаторами шкали «скоріше ні» – 28,5% та «безумовно ні» – 11,8%).  

Сьогодні актуальним виявляється розробка запобігаючих заходів 

щодо  ухилення від сплати платежів – 55,0% (індикатор шкали «безумовно 

так»); на другому місці – розробка нових, сучасних заходів боротьби з 

податковими кримінальними правопорушеннями – 39,3%.  

Але аналіз відповідей з урахуванням суми за індикаторами «безумовно 

так» та «скоріше так» показав, що на перше місце у експертів виходить 

актуальність розробки запобігаючих заходів – 87,9%. Необхідність розробки 

заходів боротьби з податковими кримінальними правопорушеннями за 

кількістю згадувань отримала друге місце, але сумарний показник виявився 

також не низьким – 87,2%.  

Йшлося також про ефективність Податкового кодексу України від 

02.12.2010 р. Отже, відповіді респондентів на це запитання розподілилися 

приблизно порівну, але з незначною перевагою негативного аспекту: 50,9% 

зазначили, що Податковий кодекс України не є ефективним (сума відповідей 

за індикаторами шкали «скоріше ні» – 39,1% та «звичайно ні» – 11,8%). 

Навпаки, про його ефективність згадують 49,1% (сума відповідей за 

індикаторами шкали «безумовно так» – 17,5% та «скоріше так» – 31,6%).  

У контексті попереднього запитання було доцільним виявити яку саме 

характеристику отримує у експертів чинне податкове законодавство 

України. Так, найбільший сегмент опитаних – 44,8% стверджує, що 

податкове законодавство України містить багато незрозумілостей і протиріч, 

вимагає суттєвих змін і доробок. Друга кількісна група респондентів – 36,0% 

зазначила, що податкове законодавство України не вимагає великих змін, 

його стан критичним не є. На думку 16,5% експертів, податкове 
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законодавство України є цілком функціональним і не потребує змін. Не 

мають відповідей на запитання 2,7%.  

У відповідях на наступне запитання «Чи вважаєте Ви, що необхідно 

посилити законодавство щодо притягнення до відповідальності за 

податкові правопорушення?» більшість опитаних говорить що посиленню 

санкцій мають підлягати як кримінальне – 46,1%, так і адміністративне 

законодавство – 42,4% (індикатор шкали «обов’язково так»).  

Але, якщо піддати аналізу сумарні показники відповідей за 

індикаторами шкали позитивної спрямованості «обов’язково так» та 

«скоріше так», то виявляється, що посилення санкцій є більш актуальним 

щодо адміністративного законодавства – на це акцентують увагу 72,1% (сума 

відповідей «обов’язково так» – 42,4% та «скоріше так» – 29,7%). Про 

посилення санкцій відповідно до кримінального законодавства висказалися 

70,7% експертів (сума відповідей «обов’язково так» – 46,1% та «скоріше так» 

– 24,6%).  

Якщо більш детально говорити про ефективні санкції за податкові 

кримінальні правопорушення, то їхній рейтинг отримав такий розподіл (у 

порядку убування): 

 82,9% виступають за штрафні санкції; 

 70,0% звертають увагу на позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю; 

 56,6% вважають, що доцільною є ліквідація підприємства (у випадку із 

бізнесом); 

 35,9% згадують про необхідність використання таких санкцій, як 

виправні роботи; 

 23,3% наголошують на арешті тих, хто допускає податкові кримінальні 

правопорушення; 

 17,2% стверджують, що потрібною є конфіскація майна; 
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 14,1% також говорять про позбавлення волі на певний строк, тих, хто 

виявився винним у правопорушеннях вказаної спрямованості.  

«Як Ви вважаєте, чи вимагають більш чіткої законодавчої 

регламентації, кримінально-правові норми про податкові кримінальні 

правопорушення?» – так було сформульовано наступне запитання. 

Приблизно однакові сегменти опитаних відповіли, що кримінальні 

правопорушення дійсно вимагають регламентації – 35,5% (відповіді за 

індикатором шкали «так, безумовно») та 32,6% (відповіді за індикатором 

шкали «скоріше так, ніж ні»).  У сумі цей показник отримав 68,1%, що 

значно більше суми відповідей за індикаторами негативної забарвленості – 

29,3% (сумарний показник «скоріше ні, ніж так» – 22,5% та «ні» – 6,8%). 

Вагаються з відповіді на це запитання 2,7% експертів.  

З урахуванням усього зазначеного раніше постає питання о 

необхідності посилення податкового контролю. Переважна кількість 

респондентів – 75,3% виступають за таку необхідність (сумарний показник 

індикаторів шкали «так, безумовно» – 36,4% та «скоріше так, ніж ні» – 

38,9%). Відповідно, 23,2% не згодні з думкою щодо посилення податкового 

контролю (сума відповідей «скоріше ні, ніж так» – 18,2% та «ні» – 5,0%). Не 

відповіли на запитання 1,4% респондентів.  

На наступне запитання щодо головної мети податкового контролю 

було отримано наступні відповіді, завдяки яким можна сформувати 

своєрідний рейтинг: 

 насамперед, опитані звертають увагу на той факт, що податковий 

контроль сприятиме виявленню фактів порушення податкового 

законодавства – 27,5%; 

 трохи менша кількісна група респондентів – 26,4% зазначила, що це 

вплине на усунення порушень податкового законодавства; 
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 близько чверті експертів – 25,4% вважають, що податковий контроль – 

це, перш за все, попередження про порушення податкового 

законодавства; 

 17,6% у цьому контексті також згадують про захист інтересів держави; 

 3,1% на запитання не відповіли. 

«На Вашу думку, чи призведе посилення контролю за сплатою 

податків, зборів (обов’язкових платежів) до поліпшення економічного 

становища в Україні?» – відповіді на це запитання продемонстрували, що 

більша кількість учасників опитування – 78,1% згодні з висунутою 

пропозицією (сумарний показник за індикаторами шкали «так, безумовно» – 

42,1% та «скоріше так, ніж ні» – 36,0%). Протилежної точки зору 

дотримуються 19,0% респондентів (з них 13,8% вказали на варіант відповіді 

«скоріше ні, ніж так», а 5,2% – на варіант «ні»). Взагалі з відповіддю на 

запитання не визначилися 2,9%.  

Оскільки ситуація з ухиленням від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) виявляється не дуже приємною, виникає 

необхідність у запозиченні зарубіжного позитивного досвіду у боротьбі з 

цим негативним явищем. Отже, 80,8% експертів без сумнівів стверджують, 

що у цьому є сенс та користь для держави (сума індикаторів «так, 

безумовно» – 53,3% та «скоріше так, ніж ні» – 27,5%). Не згодні з ідеєю 

впровадження передового іноземного досвіду у цьому напрямку 17,6% 

опитаних (сума показників «скоріше ні, ніж так» – 11,6% та «ні» – 6,0%). 

Варіант «важко відповісти» обрали 1,6% респондентів.  

Оскільки більшість експертів виступають за запозичення цінного 

передового зарубіжного досвіду, то постає питання про те, які саме ідеї є 

першочерговими для впровадження їх до вітчизняної практики 

оподаткування. Так, пропозиції експертів можна надати у вигляді 

наступного рейтингу (у порядку убування пріоритетності): 
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 про впровадження нових форм податкового контролю йшлося у 

відповідях 69,4% опитаних; 

 на другому місці – податковий моніторинг, як форма податкового 

контролю, що дозволить завчасно запобігти спробам використання схем з 

ухилення від сплати податків – 59,1%; 

 третє місце посіла альтернатива щодо продовження впровадження всіх 

дій проекту BEPS, що дозволить створити більш прозоре податкове 

середовище – 56,4%; 

 наступний напрям, з точки зору респондентів, – це вдосконалення 

кримінального законодавства, що має базуватися на доцільності більш 

поглибленої конкретизації ознак складу кримінального правопорушення в 

частині способів та мотивів вчинення діяння і більш узагальненого 

підходу до визначення ознак спеціального суб’єкта розглядуваного діяння 

– 53,1%; 

 47,1% згадали про необхідність впровадження до законодавства 

антиухильних правил (TAAR), які є частиною SAAR; 

 18,8% наголошують на необхідності введення до українського 

законодавства критерію ефективного управління; 

 0,9% відповіді на запитання не знайшли.  

На останнє запитання опитувального документу стосовно найбільш 

ефективних заходів щодо боротьби з ухиленням від сплати податків 

опитані дали багато відповідей, які можна представити у вигляді наступної 

рейтингової системи (заходи будуть надані у порядку зниження ступеня 

пріоритетності); 

 перше місце у рейтингу займає альтернатива щодо внесення змін до 

законодавства, які допомагають боротися зі схемами що 

використовуються великим бізнесом для виведення грошей за кордон і 

ухилення від сплати податків – 90,3%; 
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 74,6% виступають за формування комплексних баз даних, їхню 

мобільність для обміну інформацією – ця альтернатива посіла друге місце 

у рейтингу; 

 на третьому місці – суворий державний фінансовий контроль – про нього 

згадали 71,1%; 

 70,2% вимагають формування таких економічних умов, при яких 

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

економічно невигідним; 

 корупція також є фактором, що підтримує негативні явища у податковій 

сфері, отже про її усунення корупції у податкових органах говорять 56,4% 

респондентів; 

 наступний за кількістю сегмент відповідей мав відношення до 

стимулювання повної і своєчасної сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів) підприємствами, установами, організаціями та громадянами – 

55,0%; 

 ще один захід, що має допомогти у вирішенні проблеми – це надання 

податковим органам додаткових повноважень – 50,6%; 

 експерти також звертають увагу на необхідність запровадження 

конкурсного підходу до формування кадрового складу податкових 

органів – 50,4%; 

 близько половини опитаних – 49,2% виступають за посилення санкцій 

для неплатників; 

 учасники дослідження бачать сенс і у введенні значних штрафних санкцій 

для бізнесу – 45,9%; 

 серед заходів, що виявляються найбільш ефективними у процесі боротьби 

з ухиленням від сплати податків йшлося про зменшення податкових 

ставок – 39,3%; 
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 30,2% звертають увагу на припинення господарської діяльності, яка не 

фігурує в бухгалтерському обліку і приховування від податкової міліції; 

 про введення суворої кримінальної відповідальності згадали 28,7% 

респондентів; 

 27,3% опитаних наголошують на підвищенні рівня правосвідомості 

громадян; 

 чверть експертів – 25,2% вважає ефективним посилення громадського 

контролю за витратами коштів платників податків; 

 приблизно така ж частка респондентів нагадує про необхідність 

ухвалення змін до законодавства, які дозволять стягувати заборгованість 

за рахунок коштів, отриманих від нової емісії і продажу пакетів акцій 

підприємств-боржників; 

 суворий контроль за закордонними банківськими рахунками юридичних і 

фізичних осіб, у тому числі за офшорними рахунками – це також дієвий 

захід боротьби із ухиленням від сплати податків – 20,3%; 

 за ліквідацію підприємств, установ, організацій, які не мають податкової 

звітності виступають 19,0%; 

 найменший кількісний показник у цьому напрямі – 16,1% – це та 

категорія опитаних, які обрали альтернативу «регламентація діяльності 

банків для боротьби з фіктивними банківськими депозитами»; 

 не змогли відповісти на запитання 1,6% опитаних.  

Отже, проведене соціологічне дослідження та вивчення усіх аспектів 

кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) дозволяє зробити наступний висновок. Ефективність 

діяльності податкових органів України респонденти оцінюють у цілому 

добре – недарма 57,5% вказали на оцінки позитивного забарвлення.  

 Але така оцінка діяльності податкових органів не знімає проблеми: 

ухилення від сплати податків в Україні, зборів (обов’язкових платежів) 
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набуло надзвичайного поширення, отже і актуальність проблеми є не 

низькою – на це звертають увагу більше, ніж 2/3 респондентів – 69,5%.  

 Головними причинами податкових кримінальних правопорушень, на 

думку опитаних, виступають, насамперед, економічні причини (наприклад, 

економічна вигода ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів), розмір штрафних санкцій, тощо) – 79,8% та правові або техніко-

юридичні причини (наприклад, складність податкової системи, неоднозначне 

розуміння податкових норм, низька ефективність контролю за сплатою 

податків, зборів (обов’язкових платежів), тощо) – 71,5%.  

 Деталізація причин ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів) виявила, що опитані акцентують увагу на високому рівні корупції – 

94,0%, складному процесі реформування податкової сфери та впровадженні у 

господарську діяльність новітніх технологій, що виявився причиною 

ухилення від сплати податків – 80,4%, непрозорі державні фінанси – 76,0%. 

Саме ця трійка причин повинна у негативній ситуації більше, ніж інші.  

 Оскільки респондентами виступили саме ті професійні категорії, які у 

своїй роботі постійно стикаються із ухиленням від сплати податків, то їм 

було запропоновано вказати на ті явища, з якими вони працюють частіше – 

це проблема, коли відомості за ст. 212 КК України вносяться до ЄРДР 

слідчими не на підставі актів документальних перевірок, а на підставі 

аналітичних довідок, аналізів, рапортів оперативних співробітників 

податкової міліції, які містять необґрунтовані припущення щодо можливого 

ухилення від сплати податків – 72,3%, безпідставний початок досудового 

розслідування по платниках податків, необґрунтований тиск на них шляхом 

проведення обшуків, виїмок, допитів, проведення негласних слідчих дій – 

67,6%, недопрацювання з боку звинувачення, які полягають у нездатності 

зібрати необхідний комплекс інших доказів, що підтверджують ухилення від 

сплати податків – 62,0%.  
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Ефективність діяльності Департаменту податкових розслідувань ДПС 

України опитані оцінюють у цілому позитивно – 58,0%. Особливо це 

стосується напрямків супроводження результатів податкового розслідування 

– 59,5% та аналізу діяльності суб’єктів господарювання – 51,2%. 

Ефективність Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. не є 

високою з точки зору експертів – 50,9%. Він містить багато незрозумілостей і 

протиріч та вимагає суттєвих змін і доробок – 44,8%. До того ж чинне 

законодавство необхідно посилити у питаннях притягнення до 

відповідальності за податкові правопорушення як адміністративного – 72,1%, 

так і кримінального – 70,7%. У контексті усього вищезазначеного доцільним 

є встановлення більш жорстких санкцій за кримінальні податкові 

правопорушення, серед яких мають бути штрафні санкції – 82,9% та 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю – 

70,0%.  

Зазначимо, що кримінально-правові норми про податкові кримінальні 

правопорушення вимагають більш чіткої законодавчої регламентації – про це 

зазначили 68,1% опитаних. 75,3% також виступають за необхідність 

податкового контролю, головною метою якого має стати виявлення фактів 

порушення податкового законодавства – 27,5% та усунення порушень 

податкового законодавства – 26,4%. Таким чином, посилення контролю за 

сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів) сприятиме поліпшенню 

економічного становища в Україні – 78,1% акцентують увагу на цьому 

аспекті.  

Йшлося і про актуальність розробки запобігаючих заходів щодо  

ухилення від сплати платежів – 87,9%. Тут виникає необхідність у 

запозиченні зарубіжного позитивного досвіду у боротьбі з цим негативним 

явищем. 80,8% експертів виступають за впровадження передового 

іноземного досвіду у цьому напрямку. І першочерговою ідеєю для 
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запозичення до вітчизняної практики оподаткування є впровадження нових 

форм податкового контролю – 69,4%.  

Взагалі до найбільш ефективних заходів щодо боротьби з ухиленням 

від сплати податків експерти віднесли внесення змін до законодавства, які 

допомагають боротися зі схемами що використовуються великим бізнесом 

для виведення грошей за кордон і ухилення від сплати податків – 90,3%, 

формування комплексних баз даних, їхню мобільність для обміну 

інформацією – 74,6%, суворий державний фінансовий контроль – 71,1%, 

формування таких економічних умов, при яких ухилення від сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів) стає економічно невигідним – 70,2%.  

 

Довідку склав 

«___»__________2021 р.                                                         Старинець Є.А. 
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ДОДАТОК Д 

 

Таблиця 

статистичної інформації  

 

Відомості щодо 

кримінальних 

правопорушень 

 

Обліковий період (роки) 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

2018 201

9 

2020 

Всього 

обліковано 

кримінальних 

правопорушень 

3375 2003 1758 1172 871 

 

983 

 

693 

7

71 

щ
о
д

о
 я

к
и

х
: 

кримі

нальн

е 

прова

дженн

я 

закрит

о 

2908 972 792 316 161 

 

 

 

163 

 

 

 

206 

 

 

 

1 

особі 

повідо

млено 

про 

підозр

у 

412 184 124 115 106 

 

 

 

119 

 

 

 

88 

 

 

 

1 

напра

влені 

до 

суду -

обвин

уваль

ний 

акт  

141 44 43 24 27 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 



297 

 

напра

влені 

до 

суду - 

з 

клопо

тання

м про 

звільн

ення 

від 

кримі

нальн

ої 

відпов

ідальн

ості 

257 130 67 81 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

особа

ми, 

які 

раніш

е 

вчиня

ли  

кримі

нальні 

право

поруш

ення 

6  2  4 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

Групо

ю осіб 5 5 6 4 3 
 

7 

 

1 

 

2 

 

Таблиці підготував  

«___»__________2021 р.                                                         Старинець Є.А. 
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ДОДАТОК Е 

Аналітична довідка 

по результатам вивчення статистичних даних за 2013-2020 роки 

Під час аналізу статистичної інформації за період 2013-2020 років було 

встановлено, що найбільший загальний показник облікованих кримінальних 

правопорушень у кримінальних проваджень на території України був у 2013 

році (всього 3375 кримінальних правопорушень), найменший показник був у 

2020 році. При цьому, можемо спостерігати, що починаючи з 2014 року, 

відбувається поступовий спад виявлення та реєстрації проваджень, у 

наступному процентному відношенні відносно показників 2014 року: у 2015 

році на 3%, у 2016 році на 10%, у 2017 році на 14%, у 2018 році на 12%, у 

2019 році на 16%, у 2020 році на 15%.  

Реальні показники протидії кримінальних правопорушень, які 

передбачені ст. 212 КК України відтворюються, у відомостях щодо кількості: 

кримінальних правопорушень, щодо яких було встановлено підозрювану 

особу; письмових повідомлень про підозру, направлення обвинувальних 

актів та клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності до суду, 

результатів їх розгляду у судах – кількість винесених вироків щодо 

обвинувачених осіб.  

Так за період 2013-2020 років слід вказати наступні показники: у 2013 

році було обліковано 3375 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 

212 КК України, з яких щодо 412 правопорушень особам було повідомлено 

про підозру, 141 обвинувальних актів було направлено до суду, а 257 осіб 

було звільнено від кримінальної відповідальності; у 2014 році було 

обліковано 2003 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК 

України, з яких щодо 184 правопорушень особам було повідомлено про 

підозру, 41 обвинувальних актів було направлено до суду, а 130 осіб було 

звільнено від кримінальної відповідальності; у 2015 році було обліковано 

1758 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України, з яких 
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щодо 124 правопорушень особам було повідомлено про підозру, 43 

обвинувальних актів було направлено до суду, а 67 осіб було звільнено від 

кримінальної відповідальності; у 2016 році було обліковано 1172 

кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України, з яких щодо 

115 правопорушень особам було повідомлено про підозру, 24 обвинувальних 

актів було направлено до суду, а 81 особа була звільнена від кримінальної 

відповідальності; у 2017 році було обліковано 871 кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 212 КК України, з яких щодо 106 

правопорушень особам було повідомлено про підозру, 27 обвинувальних 

актів було направлено до суду, а 61 особа була звільнена від кримінальної 

відповідальності; у 2018 році було обліковано 983 кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 212 КК України, з яких щодо 119 

правопорушень особам було повідомлено про підозру, 36 обвинувальних 

актів було направлено до суду, а 66 осіб було звільнено від кримінальної 

відповідальності; у 2019 році було обліковано 693 кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 212 КК України, з яких щодо 88 

правопорушень особам було повідомлено про підозру, 20 обвинувальних 

актів було направлено до суду, а 66 осіб було звільнено від кримінальної 

відповідальності; у 2020 році було обліковано 771 кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 212 КК України, з яких щодо 41 

правопорушення особам було повідомлено про підозру, 10 обвинувальних 

актів було направлено до суду, а 27 осіб було звільнено від кримінальної 

відповідальності.  

Отже серед показників слід вказати на те, що стосується кримінальних 

правопорушень, за якими провадження направлені до суду щодо 

встановлення обвинувального вироку зменшилися у відсотковому значенні 

наступним чином. Так у 2013 році на 41%, у 2014 році - 12%, у 2015 році - 

13%, у 2016 році - 7%, у 2017 році - 8%,  у 2018 році – 10 %, у 2019 році - 6%, 

у 2020 році - 3%, щодо показників, які стосуються кримінальних 
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правопорушень, за якими провадження направлені до суду з клопотанням 

про звільнення від кримінальної відповідальності також спостерігається 

зменшення, а саме. У 2013 році стосовно кримінального правопорушення 

передбаченого ст. 212 КК України було ухвалено рішень про звільнення від 

кримінальної відповідальності – 34%, у 2014 році - 17%, у 2015 році - 9%, у 

2016 році - 11%, у 2017 році - 8%,  у 2018 році – 9 %, у 2019 році - 9%, у 2020 

році - 3%.  

Довідку склав 

«___»__________2021 р.                                                         Старинець Є.А.  
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ДОДАТОК Ж 

Таблиця 

щодо змін та доповнень, які відбулися у статті 212 КК України 

за період з 2001 по 2021 рік  

№ Рік у якому 

відбулися зміни та 

доповнення  

Зміни та доповнення  

1

. 

2001-2007  зміни відсутні  

2

.  

2008  змінено редакцію назви статті з  

«Ухилення від сплати податків, зборів, 

інших обов’язкових платежів» на нову 

назву «Ухилення від сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів)». 

3

. 

2009  зміни відсутні 

4

. 

2010 дія ч. 4 ст. 212 КК поширилась на 

діяння ознаки якого визначенні у частині 

3 с. 212 КК, але дише тих що спричинили 

шкоду  у особливо великих розмірах 

5

. 

2011 1. 1. внесено зміну у класифікацію 

злочинів, коли в якості підстав 

визначення тяжкості діяння 

законодавець визначив розмір штрафу в 

санкції статті. 

2.  інші зміни в санкції ст. 212 КК: 

- ч. 1 ст. 212 КК було штраф у 

розмірі від 300 до 500 НМДГ/ стало 

штраф у розмірі до 2000 НМДГ з 

позбавлення права обіймати певні 

посади; 

- ч.2 ст. 212 КК було штраф у 

розмірі 500-2000 НМДГ/ стало штраф у 

розмірі від 2000 до 3000 НМДГ з 

позбавлення права обіймати певні 

посади, а також виключення виправних 

робіт до 2 років і обмеження волі до 5 

років; 

- ч. 3 ст. 212 КК було позбавлення 

волі від 5 до 10 років, з позбавленням 

права обіймати певні посади з 

конфіскацією майна/ стало штраф у 
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розмірі від 15000 до 25000 НМДГ з 

позбавленням права обіймати певні 

посади з конфіскацією майна. 

 

 

6

. 

2012-2013  зміни відсутні 

7

. 

2014 3. введена ч. 5 ст. 212 КК де йдеться про те, 

що не вважається ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів), 

якщо платник досяг податкового 

компромісу (підрозділ 9-2 «Перехідні 

положення Податкового кодексу»). 

8

. 

2015-2017 зміни відсутні 

 2018-2021 1.зміна в санкції ст. 212 КК: 

- ч. 1 ст. 212 КК було штраф у 

розмірі від 1000 до 2000 НМДГ/ стало 

штраф у розмірі від 3000 до 5000 НМДГ 

з позбавлення права обіймати певні 

посади; 

- ч.2 ст. 212 КК було штраф у 

розмірі від 2000 до 3000 НМДГ/ стало 

штраф у розмірі від 5000 до 7000 НМДГ 

з позбавлення права обіймати певні 

посади; 

- ч. 3 ст. 212 КК було штраф у 

розмірі від 15000 до 25000 НМДГ з 

конфіскацією майна/ стало незмінним; 

2. зазнала змін примітка до 

статті: 

- значний розмір коштів: було  від 

1000 до 3000 НМДГ/ стало від 3000 і 

більше разів  

- великий розмір коштів: було від 

3000 до 5000 НМДГ / стало від 5000 і 

більше разів; 

- особливо великий розмір коштів: 

від 5000 НМДГ /стало від 7000 і більше 

разів. 

1.   

Таблицю склав 

«___»__________2021 р.                                                         Старинець Є.А.  
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ДОДАТОК З  

Аналітична довідка 

по результатам вивчення звітів Державної судової адміністрації 

України про склад засуджених за 2015 – 2020 роки («Форма 7») щодо 

кримінологічного портрету особи, яка ухиляється від сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів)  

  

Аналіз проводився на основі даних про 120 засуджених. 

У 2015 році кількість засуджених - 53 з них: чоловіків 43 та 10 – жінок. 

 1. За віковим критерієм: 1) від 18 до 25 років– 1 особа; 2) від 25 до 

30 років -  3 особи; 3) від 30 до 50 років - 30 осіб; 4) від 50 до 65 років - 19 

осіб. 

2. За родом занять на момент вчинення кримінального 

правопорушення: 1) державні службовці – 1 особа; 2) інші службовці – 39 

осіб; 3) приватні підприємці -5 осіб;  4) працівники господарських товариств 

–6 осіб; 5) працездатні, які не працювали і не навчалися -2 особи. 

3. За освітою: 1) повна вища – 28 осіб; 2) базова вища -5 осіб; 3) 

професійно-технічна -12 осіб; 4) повна загальна середня -8 осіб. 

У 2016 році кількість засуджених -23 з них: чоловіків 23 та не має – 

жінок; 

1. За віковим критерієм: 1) від 18 до 25 років–  1осіб; 2) від 25 до 30 

років -  3 особи; 3) від 30 до 50 років -    16 осіб; 4) від 50 до 65 років -   2  

особи; 5) від 65 років і старше – 1 особа;  

2. За родом занять на момент вчинення кримінального 

правопорушення: 1) інші службовці – 14 осіб; 2) приватні підприємці -6 осіб; 

3) працівники господарських товариств –2 особи;  4) інші заняття -1 особа. 

3. За освітою: 1) повна вища – 11 осіб; 2) базова вища -3 особи; 3) 

професійно-технічна -3 особи; 4) повна загальна середня -6 осіб.  

 У 2017 році кількість засуджених - 21 з них: чоловіків 17 та 5 – 

жінок; 
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1. За віковим критерієм: 1) від 18 до 25 років– 1 особа;  2) від 25 до 30 

років -  3 особи; 3) від 30 до 50 років - 15 осіб;  4) від 50 до 65 років - 2 особи. 

2. За родом занять на момент вчинення кримінального 

правопорушення: 1) робітники –3 особи; 2) інші службовці – 8 осіб; 3) 

приватні підприємці -6 осіб; 4) працівники господарських товариств –1 осіб; 

5) інші заняття -2 особи; 6) працездатні, які не працювали і не навчалися 1 

осіб.  

3. За освітою: 1) повна вища – 14 осіб; 2) базова вища -1 особа; 3) 

професійно-технічна -1 особа; 4) повна загальна середня -5 осіб. 

У 2018 році кількість засуджених 10 з них: чоловіків 9 та 1 – жінка; 

1. За віковим критерієм: 1) від 25 до 30 років - 1  особа; 2) від 30 до 

50 років - 7 осіб; 3) від 50 до 65 років - 1 особа; 4) від 65 років і старше – 1 

особа. 

2. За родом занять на момент вчинення кримінального 

правопорушення: 1) інші службовці – 4 особи; 2) приватні підприємці -3 

особи; 3) працівники господарських товариств –2 особи; 4) інші заняття -1 

особа. 

3. За освітою: 1) повна вища – 6 осіб; 2) професійно-технічна -2 

особи; 3) повна загальна середня -2 особи; 

 У 2019 році кількість засуджених 9 з них: чоловіків 8 та 1 – 

жінка. 

1. За віковим критерієм: 1) від 25 до 30 років - 1 особа; 2) від 30 до 

50 років - 6 осіб; 3) від 50 до 65 років - 2 особи. 

2. За родом занять на момент вчинення кримінального 

правопорушення: 1) робітники – 1 особа; 2) інші службовці – 3 особи; 3) 

працівники господарських товариств –1 особа; 4) інші заняття -2 особи; 5) 

пенсіонери, у т.ч. інваліди – 1 особа; 6) безробітні-1 особа. 

3. За освітою: 1) повна вища – 6 осіб; 2) базова вища -1особа; 3) 

професійно-технічна -1 особа; 4) повна загальна середня -1 особа; 
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 У 2020 році кількість засуджених 3 з них: чоловіків 2 та 1 – 

жінка. 

 1. За віковим критерієм: 1) від 25 до 30 років - 1 особа; 2) від 30 

до 50 років - 1 особа; 3) від 50 до 65 років - 1 особа. 

 2. За родом занять на момент вчинення кримінального 

правопорушення:1) інші службовці – 1 особа; 2) приватні підприємці -2 

особи. 

 3. За освітою: 1) повна вища – 2 особи; 2) професійно-технічна -1 

особа. 

 Отже, за 2015-2020 р.р. всього 119 засуджених осіб за ст. 212 КК 

України, з них більшість складають чоловіки - 102 особи. За віковим 

критерієм більшість осіб, які вчиняють досліджуване кримінальне 

правопорушення - від 30 до 50 років - 75 осіб; від 50 до 65 років - 27 осіб; від 

25 до 30 років - 13 осіб. За родом занять на момент вчинення кримінального 

правопорушення: інші службовці  (69 осіб); приватні підприємці  (22 особи); 

працівники господарських товариств (12 осіб), однак є і представники інших 

професій: робітники –4 особи; державні службовці -1 особа; інші заняття -6 

осіб. До того ж пенсіонери, у т.ч. інваліди – 2 особи; безробітні-1 особа; 

працездатні, які не працювали і не навчалися - 3 особи.  

Щодо відсутності або наявності освіти за нашими даними можна 

визначити наступні показники: повна вища освіта– 67 осіб; базова вища 

освіта – 10 осіб; професійно-технічна – 20 осіб; повна загальна середня – 22 

особи; 

 Крім того, з 119 осіб 4 особи вже були раніше засудженими, але 

судимість погашена чи знята. 

Довідку склав 

«___»__________2021 р.                                                         Старинець Є.А.  
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ДОДАТОК І 

Аналітична довідка 

по результатам вивчення звіт про кількість осіб, засуджених, 

виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано 

примусові заходи медичного характеру та види кримінального 

покарання «Форми 6» за 2015-2020 роки щодо визначення підстав для 

закриття кримінального провадження, звільнення від кримінальної 

відповідальності та покарання та призначення конкретного виду та 

терміну покарання. 

У 2015 році було винесено вироків (постанов), що набрали законної 

сили відносно 277 осіб, які підозрювались у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 212 КК України. Зі 277 осіб 53 особи було 

засуджено, у відношенні 207 осіб справи закрито (8- у зв’язку з дійовим 

каяттям; 4 – у зв’язку зі зміною обстановки; 2 – у зв’язку з амністією, 1 – у 

зв’язку із смертю; 192 - з інших підстав). До засуджених були застосовані 

наступні покарання: 8 – позбавлення волі, 34 – штраф, 24 - позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 10- конфіскація 

майна. Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання: 3 особи було 

звільнено від покарання з випробуванням; унаслідок акта амністії – 7 осіб; з 

інших підстав – 5 осіб. Призначено покарання за сукупністю кримінальних 

правопорушень – 13, із застосування ст. 69 КК України – 2. 

У 2016 році було винесено вироків (постанов), що набрали законної 

сили відносно 203 осіб, які підозрювались у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 212 КК України. Зі 203 осіб 23 особи було 

засуджено, у відношенні 170 осіб справи закрито (2- у зв’язку з дійовим 

каяттям; 1- у зв’язку з примиренням винного з потерпілим; 9 – у зв’язку зі 

зміною обстановки; 1 - у зв’язку з передачею особи на поруки; 1 – у звязку із 

смертю; 156 - з інших підстав). До засуджених були застосовані наступні 
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покарання: 23 – штраф, 4 -  позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, 3 -конфіскація майна. Призначено покарання 

за сукупністю кримінальних правопорушень – 2, із застосування ст. 69 КК 

України – 1. 

У 2017 році було винесено вироків (постанов), що набрали законної 

сили відносно 169 осіб, які підозрювались у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 212 КК України. Зі 169 осіб 21 особи було 

засуджено, у відношенні 142 осіб справи закрито (2 - у зв’язку з дійовим 

каяттям; 4 – у зв’язку зі зміною обстановки; 1- у зв’язку з передачею особи на 

поруки; 1 – у зв’язку із смертю; 134 - з інших підстав). До засуджених були 

застосовані наступні покарання: 1 – обмеження волі, 14 – штраф, 10 - 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

4 - конфіскація майна. Кількість засуджених осіб, яких звільнено від 

покарання: 4 особи було звільнено від покарання з випробуванням; унаслідок 

акта амністії – 1 осіб; з інших підстав – 1 особа. Призначено покарання за 

сукупністю кримінальних правопорушень – 7, із застосування ст. 69 КК 

України – 3. 

У 2018 році було винесено вироків (постанов), що набрали законної 

сили відносно 169 осіб, які підозрювались у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 212 КК України. Зі 169 осіб 10 осіб було 

засуджено, у відношенні 158 осіб справи закрито (3 - у зв’язку з дійовим 

каяттям; 8 – у зв’язку зі зміною обстановки; 1 - у зв’язку з відмовою 

прокурора або потерпілого, його представника від обвинувачення в 

кримінальному провадженні; 1 – у зв’язку із смертю; 145 - з інших підстав). 

До засуджених були застосовані наступні покарання: 8 – штраф, 1 - 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

2 - конфіскація майна. Кількість засуджених осіб, яких звільнено від 

покарання: унаслідок акта амністії – 2 особи. Призначено покарання за 
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сукупністю кримінальних правопорушень – 2, із застосування ст. 69 КК 

України – 1. 

У 2019 році було винесено вироків (постанов), що набрали законної 

сили відносно 209 осіб, які підозрювались у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 212 КК України. Зі 209 осіб 9 осіб було 

засуджено, у відношенні 200 осіб справи закрито (2 - у зв’язку з дійовим 

каяттям; 5 – у зв’язку зі зміною обстановки; 2 - у зв’язку з відмовою 

прокурора або потерпілого, його представника від обвинувачення в 

кримінальному провадженні; 191 - з інших підстав). До засуджених були 

застосовані наступні покарання: 7 – штраф, 2 - позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю, 2 - конфіскація майна. 

Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання: унаслідок акта 

амністії – 2 особи. Призначено покарання за сукупністю кримінальних 

правопорушень – 2. 

У 2020 році було винесено вироків (постанов), що набрали законної 

сили відносно 99 осіб, які підозрювались у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 212 КК України. Зі 99 осіб 3 особи було 

засуджено, у відношенні 95 осіб справи закрито (3 - у зв’язку з дійовим 

каяттям; 4 – у зв’язку зі зміною обстановки; 1- у зв’язку з передачею особи на 

поруки; 1- у зв’язку з відмовою прокурора або потерпілого, його 

представника від обвинувачення в кримінальному провадженні; 1 – у звязку 

із смертю; 86 - з інших підстав). До засуджених були застосовані наступні 

покарання: 3 – штраф, 1 - позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю. Кількість осіб, до яких застосовано спеціальну 

конфіскацію (стаття 96-1 КК України) - 1. 

Таким чином, в період з 2015 по 2020 рік було винесено вироків 

(постанов), що набрали законної сили відносно 1126 осіб, які підозрювались 

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК 
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України: 119 осіб було засуджено; у відношенні 972 осіб справи (кримінальні 

провадження) було закрито. 

Довідку склав 

«___»__________2021 р.                                                         Старинець Є.А.  
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ДОДАТОК Л 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Старинець Є.А. Регламентація кримінальної відповідальності за 

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

зарубіжних країн загального та континентального права. 

Південноукраїнський правничий часопис, 2018. №1. С. 25-27  

2. Старинець Є.А. Нарис історичного розвитку кримінальної 

відповідальності за ухилення від сплати податків та інших платежів. 

Південноукраїнський правничий часопис, 2019. №3. С. 200-204.  

3. Старинець Є.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4.ст. 

212 КК України: деякі теоретичні та законодавчі проблеми. European 

Reforms Bulletin. №1. 2020. С. 48-52 

4. Старинець Є.А. Соціально-правова обумовленість кримінальної 

відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів): достатня ступінь поширеності як критерій криміналізації 

діяння. Південноукраїнський правничий часопис, 2020. №4. С. 3-8  

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

5. Старинець Є.А. Законодавча регламентація кримінальної 

відповідальності за ухилення від сплати податків, інших платежів 

деяких зарубіжних країн. Кримінально-правові та кримінологічні 

аспекти протидії злочинності: матеріали всеукраїнської науково-

практичної конференції, 24 листопада 2017 р. Одеса: ОДУВС, 2017 р., 

с.183-185. 

6. Старинець Є.А. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів) в системі злочинів проти господарської діяльності. 

Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/9.pdf
http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/9.pdf
http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/9.pdf
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матеріали Всеукр. наук.-практ.Інтернет-конф. 29 лист. 2019 р. Одеса : 

ОДУВС, 2019.  271 с. (С.179-182) 

7. Старинець Є.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за 

ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів): деякі 

законодавчі проблеми: матеріали: XII Міжнар. наук.-практ. конф., 26 

березня 2020 р.. Одеса : ОДУВС, 2020. С. 229-230. 

8. Старинець Є.А. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових 

платежів), як триваюче кримінальне правопорушення: деякі проблемні 

питання кваліфікації. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти 

протидії злочинності: матеріали Міжнародної наук.-практ. 

Інтернетконф. 27 лист. 2020 р. Одеса : ОДУВС, 2020. 214 с. (С. 82-84) 

9. Старинець Є.А. Відповідність ст. 212 Кримінального кодексу України 

нормам моральності, як критерій соціально-правової обумовленості 

деякі законодавчі проблеми: матеріали: Роль та місце правоохоронних 

органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали ХІІІ 

міжнар. наук.- практ. Інтернетконф. 31 березня 2021 р. Одесса: 

ОДУВС, 2021. 255 с.(С. 230-231) 
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