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Актуальність теми дослідження. Ефективне функціонування 

національної економіки, її розвиток, зростання добробуту населення 

неможливі без вирішення завдань забезпечення ефективного функціонування 

банківської системи та її основних елементів – банків. Банківська система, 

стимулюючи перехід до ринкових відносин усіх господарюючих суб’єктів й 

активно заощаджуючи їх кошти та кошти громадян, здійснюючи розрахунки 

і платежі, сприяє реформуванню економіки України. Це не тільки впливає на 

правову практику, а й підпорядковує правову думку її потребам, стимулює 

розвиток нових наукових галузей і відповідно формує нові правові засади 

забезпечення функціонування кредитно-фінансового механізму в Україні. 

Важливою та необхідною передумовою реалізації позитивного впливу 

банківської системи на розвиток національної економіки є забезпечення 

державою ефективності банківської діяльності, що перетворює таку 

державну політику у стратегічну макроекономічну ціль, один із основних 

напрямів забезпечення ефективного функціонування всієї економічної 

системи України. Водночас, норма права і правопорядок (на відміну від 

неврегульованих правом фінансово-економічних відносин) у банківській 

системі забезпечуються державним регулюванням зазначеної сфери, а також 
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нормативними приписами щодо встановлення підстав цивільно-правової, 

адміністративної та кримінальної відповідальності. 

Актуальність наукового дослідження А. М. Клочко обумовлена також й 

тим, що на сьогодні розбалансованість сфери банківської діяльності в Україні 

та відсутність механізмів взаємодії банківських установ із правоохоронними 

органами та іншими суб’єктами протидії злочинам у банківській сфері, 

недосконалість нормативних актів, які регулюють діяльність банківських 

установ, непрофесійне обслуговування споживачів банківських послуг, 

неякісний підбір кадрів на посади службових осіб банківських установ та 

інші причини сприяють криміналізації сфери банківської діяльності у нашій 

державі. Кримінальні правопорушення у сфері банківської діяльності 

набувають все більшого поширення і становлять істотну небезпеку для 

держави й суспільства. Зазначене обумовлює необхідність доктринального 

дослідження засад протидії кримінальним правопорушенням у сфері 

банківської діяльності, розмежування таких діянь з суміжними складами 

кримінальних проступків і злочинів та їх відмежування від діянь, які не є 

злочинними. Цілком обґрунтовано, що службові зловживання у сфері 

банківської діяльності, шахрайство з використанням електронних засобів 

платежу або платіжних пристроїв, шахрайство у сфері кредитування, 

неналежне виконання умов договору банківського вкладу та інші 

кримінальні правопорушення у сфері банківської діяльності у нашій державі 

потребують ретельного аналізу щодо їх своєчасної криміналізації. 

Авторка правильно визначила мету та завдання дослідження, обрала 

відповідну методику його проведення. Саме тому обґрунтованість 

наукових положень, висновків і рекомендацій, що сформульовані у 

дисертації, їх достовірність не викликають жодних сумнівів. 

Дисертанткою опрацьовано велику кількість (602 найменування) джерел, 

присвячених тематиці наукового дослідження. При цьому, авторкою 

виокремлено теоретико-методологічні засади дослідження кримінально-

правової охорони сфери банківської діяльності, надано кримінально-правову 
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та кримінологічну характеристику протиправних діянь у сфері банківської 

діяльності, а також окреслено перспективи криміналізації окремої суспільно 

небезпечної поведінки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

авторкою розроблено основні положення концепції протидії злочинам у 

сфері банківської діяльності, зокрема: а) обґрунтовано концептуальне 

положення, що банківська діяльність становить самостійний об’єкт 

кримінально-правової охорони з огляду на специфіку порядку суспільних 

відносин у банківській сфері порівняно з господарськими відносинами, 

відносинами у сфері службової діяльності та відносинами власності; 

б) визначено напрямки трансформації відповідальності за вчинення 

кримінальних правопорушень у сфері банківської діяльності з урахуванням 

реформування банківської системи України та адаптації нормативно-

правових актів у цій сфері до вимог європейських стандартів; в) узагальнено 

та охарактеризовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів кримінальних 

правопорушень, які вчинюються у сфері банківської діяльності та 

запропоновано їх виокремлення в окремий розділ Особливої частини КК 

України; г) кримінально-правову охорону банківської діяльності розглянуто 

як складову єдиного правового механізму регулювання й охорони порядку 

суспільних відносин, що формуються у відповідній сфері; д) обґрунтована 

помилковість декриміналізації суспільно небезпечного діяння, що було 

передбачено ст. 202 КК України «Порушення порядку зайняття 

господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг». 

На підставі проведеного наукового дослідження здійснено теоретичне 

узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, що знайшло своє 

відображення у розробці концепції протидії злочинам у сфері банківської 

діяльності, яка передбачає вироблення ефективної системи кримінально-

правових норм та удосконалення кримінологічних засад протидії злочинності 

у сфері банківської діяльності. Дисертанткою встановлено, що до кола 

предметів кримінальних правопорушень у сфері банківської діяльності 
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залежно від характеру зв’язку з об’єктом належать: а) кредитні ресурси банків; 

б) кошти громадян, що перебувають на їх банківських рахунках; в) предмети, 

які є складовими банківської таємниці (документи, інформація на електронних 

носіях); г) банківські платіжні картки; ґ) кошти (у готівковій та безготівковій 

формах) або інше майно (рухоме і нерухоме), придбані злочинним шляхом; 

д) цінності громадян, що зберігаються у банківських установах. 

У дисертації запропоновано авторську класифікацію злочинів у сфері 

банківської діяльності в Україні: а) злочини у сфері банківської діяльності, 

пов’язані з посяганнями на власність; б) злочини у сфері банківської 

діяльності, пов’язані з господарюванням; в) злочини у сфері банківської 

службової діяльності або професійної діяльності, пов’язані з наданням 

публічних послуг. Дисертанткою також встановлено, що до кола суб’єктів 

протидії злочинам у сфері банківської діяльності в Україні належать: 

а) правоохоронні органи (зокрема, Національна поліція України, Офіс 

Генерального прокурора, Служба безпеки України, Національне 

антикорупційне бюро України; Державне бюро розслідувань); б) органи 

виконавчої влади (зокрема, Міністерство внутрішніх справ України, 

Державна фіскальна служба України, Державна служба фінансового 

моніторингу України); в) центральні органи державного управління (зокрема, 

Міністерство фінансів України, Національний банк України); г) державні 

колегіальні та консультативно-дорадчі органи (зокрема, Нацкомфінпослуг, 

Громадська рада при НБУ; д) територіальні управління Національного банку 

України, банки України та їх філії, а також службові особи та працівники 

банківських установ, служби безпеки банківських установ; е) Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб (зокрема, Департамент розслідування 

протиправних діянь ФГВФО); ж) міжнародні інституції; з) громадяни – 

споживачі банківських послуг. 

Авторкою розроблено та запропоновано структуру модельного розділу 

КК України VІІ-1 «Кримінальні правопорушення у сфері банківської 
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діяльності», до якого, на її думку, рекомендується включити 14 статей, а 

саме:  

 ст. 200 (ст. 233-1) «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними 

картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків»; 

 ст. 218-1 (ст. 233-2) «Доведення банку до неплатоспроможності»; 

 ст. 220-1 (ст. 233-3) «Порушення порядку ведення бази даних про 

вкладників або порядку формування звітності»; 

 ст. 220-2 (ст. 2334) «Фальсифікація фінансових документів та звітності 

фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової 

установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової 

установи»; 

 ст. 222 (ст. 233-5) « Шахрайство з фінансовими ресурсами»; 

 ст. 233-6 «Шахрайство з використанням електронних засобів платежу або 

платіжних пристроїв»; 

 ст. 233-7 «Шахрайство у сфері кредитування»; 

 ст. 233-8 «Зловживання повноваженнями у сфері банківської діяльності»; 

 ст. 233-9 «Службова недбалість у сфері банківської діяльності»; 

 ст. 233-10 «Неналежне виконання умов договору банківського вкладу»; 

 ст. 233-11 «Незаконне збирання з метою використання або використання 

відомостей, що становлять банківську таємницю»; 

 ст. 233-12 «Розголошення банківської таємниці»; 

 ст. 209 (233-13) «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним 

шляхом»; 

 ст. 209-1 (233-14) «Умисне порушення вимог законодавства про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення». 

Зміст, структура дисертації, коло розглянутих у ній питань та 

сформульовані результати й пропозиції свідчать про те, що авторка 
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провела глибоке наукове дослідження. Достовірність та обґрунтованість 

висновків забезпечені за рахунок використання здобувачкою наукового 

ступеня загальнонаукових та спеціальних методів у їх поєднанні, зокрема, за 

допомогою методу структурно-системного аналізу було досліджено будову 

системи кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за 

злочини у сфері банківської діяльності, взаємозв’язок і взаємообумовленість 

елементів як у середині системи, так і з іншими кримінально-правовими та 

фінансово-правовими поняттями, їх обсяг та зміст, місце норм про 

кримінальну відповідальність за злочини, що розглядаються, в системі норм 

Особливої частини КК (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4); методологічний принцип 

соціального натуралізму був використаний під час установлення 

криміногенної детермінації та соціальної обумовленості кримінально-правової 

охорони сфери банківської діяльності (підрозділи 1.1, 1.2 та 3.3); догматичний 

(формально-логічний) метод дозволив проаналізувати норми чинного КК 

України, в яких передбачено відповідальність за злочини у сфері банківської 

діяльності, з точки зору додержання правил нормотворчої техніки 

конструювання диспозицій і санкцій цих норм (підрозділи 4.1, 4.2, 4.3); 

історичний метод дозволив показати генезис проблеми кримінально-правової 

охорони сфери банківської діяльності в Україні, на базі аналізу кримінального 

законодавства минулих років і практики його застосування виявити тенденції 

розвитку кримінального законодавства України щодо відповідальності за 

злочини у цій сфері, встановити її взаємозв’язок із соціально-економічними 

умовами у суспільстві, що дало можливість визначити шляхи вдосконалення 

чинного кримінального законодавства України на сучасному етапі (підрозділи 

1.2, 1.3); порівняльно-правовий метод було використано під час аналізу 

судової практики щодо відповідальності за злочини у сфері банківської 

діяльності, а також під час вивчення нормативно-правових актів, що 

регулюють відповідальність за вчинення протиправних дій у відповідній сфері 

зарубіжних країн (підрозділи 1.2, 1.3); синергетичний метод пізнання 

використаний для дослідження злочинів у сфері банківської діяльності як 
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системи, що самоорганізується (підрозділи 1.2, 4.1); загальносоціологічний 

метод використовувався під час вивчення практики застосування норм КК 

України, що встановлюють відповідальність за злочинні посягання у сфері 

банківської діяльності, а також аналізу стану та розвитку економіки, 

бюджетної й податкової систем, діяльності правоохоронних органів із 

виявлення й попередження зазначених кримінальних правопорушень з метою 

виявлення недоліків та прогалин у кримінально-правовій охороні сфери 

банківської діяльності в України (підрозділи 3.1, 3.2, 3.4); методи юридичної 

статистики використовувався у процесі з’ясування кількісних та якісних 

показників окремих видів злочинів у сфері банківської діяльності (підрозділ 

3.1); методи юридичної логіки авторка використала під час формулювання 

актуальної системи кримінально-правових норм у сфері банківської 

діяльності, обґрунтованої результатами встановлених факторів соціальної 

обумовленості криміналізації суспільно небезпечних діянь (підрозділ 4.1). 

У науковій роботі використано праці вітчизняних і зарубіжних учених 

у галузі кримінального права та кримінології, а також праці із загальної теорії 

держави і права, історії держави і права України та зарубіжних країн, 

фінансового й адміністративного права, філософії, економіки, логіки, 

лінгвістики. Законодавчим підґрунтям роботи є Конституція України, 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, КК України, інші закони України, закони і кодекси зарубіжних 

країн, постанови Пленуму Верховного Суду України, висновки щодо 

застосування норм права, викладені у рішеннях Верховного Суду. 

У дисертаційній роботі А. М. Клочко удосконалено наукові підходи 

щодо визначення факторів соціальної обумовленості кримінально-правової 

охорони сфери банківської діяльності, під якими запропоновано розуміти 

комплекс соціально-економічних та міжнародно-правових факторів, що 

зумовлюють суспільну необхідність, політичну та економічну доцільність 

криміналізації окремих діянь у сфері банківської діяльності, а також перелік 

тенденцій, властивих сфері банківської діяльності України, насамперед: 
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невідповідність системи державного фінансового моніторингу принципам, 

визначеним у Директивах Базельського комітету з питань банківського 

нагляду (Basel Committee on Banking Supervision) при Банку міжнародних 

розрахунків (Committee on Banking Supervision of the Bank for international 

Settlements); неоднозначні результати політики реформування банківської 

системи; відсутність стабільності національної грошової одиниці; маніпуляції 

керівників та службових осіб банківських установ з іноземною валютою. 

Також розвинуто класифікацію предметів злочинів у сфері банківської 

діяльності в Україні залежно від характеру зв’язку з об’єктом: кредитні 

ресурси банків; кошти громадян, що перебувають на їх банківських 

рахунках; предмети (документи, інформація на електронних носіях), що є 

складовими банківської таємниці; банківські платіжні картки; кошти (у 

готівковій та безготівковій формах) або інше майно, придбані злочинним 

шляхом; цінності громадян, що зберігаються у банківських установах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять науково-теоретичний і практичний інтерес у науково-дослідній 

сфері, у правотворчості, у правозастосовній діяльності та у навчальному 

процесі. Так, основні положення та висновки, викладені у дисертації, може 

бути використано: у науково-дослідницькій сфері – для подальшого 

розроблення теоретичних і прикладних проблем кримінально-правової 

охорони банківської діяльності в Україні та протидії вчиненню цих злочинів; 

у правотворчості – для подальшого вдосконалення системи кримінально-

правових норм, що передбачають відповідальність за злочини у сфері 

банківської діяльності в Україні. Зокрема, запропонована модель 

відповідного розділу Особливої частини КК України може бути використана 

у ході наступної кодифікації кримінального законодавства України; у 

навчальному процесі – під час викладання дисциплін кримінально-правового 

циклу, підготовці підручників, навчальних посібників, коментарів 

кримінального законодавства України; у науково-дослідницькій роботі 

студентів (акти впровадження результатів дисертації в освітню діяльність 
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Сумського державного університету від 18 вересня 2019 року та Сумського 

національного аграрного університету від 21 жовтня 2019 року № 4); у 

правозастосовній діяльності – запропоновані рекомендації щодо запобігання 

злочинам у сфері банківської діяльності можуть бути використані 

практичними працівниками під час перевірки інформації щодо потенційних 

позичальників кредитних ресурсів банківських установ та під час виявлення 

сумнівних банківських операцій (акт впровадження у практичну діяльність 

Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 18 жовтня 2017 року; 

акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у діяльність 

аудиторської фірми «Зєвс» від 10 вересня 2019 року). 

Повнота викладу наукових положень, висновків, рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, авторефераті та опублікованих працях. 

Основні положення дисертації з достатньою повнотою знайшли своє 

відображення в одній одноособовій монографії, окремих розділах у трьох 

колективних монографіях, сімнадцяти статтях, опублікованих у наукових 

виданнях України, визнаних фаховими з юридичних наук, чотирнадцяти 

статтях, опублікованих у наукових періодичних виданнях інших держав з 

напряму, з якого підготовлено дисертацію, дванадцять з яких індексуються 

наукометричною базою Scopus, двадцяти восьми тезах наукових доповідей та 

п’яти публікаціях, які додатково відображають наукові результати дисертації. 

Зміст поданого автореферату дисертації ідентичний основним 

положенням дисертації. Дисертація та її автореферат оформлені відповідно 

до встановлених вимог. Дослідницька робота виконана на високому науково-

теоретичному рівні. Авторкою по-новому вирішені теоретичні питання теми 

дослідження, які є вагомим внеском у кримінологічну науку та науку 

кримінального права, а також свідчать про глибокі знання дисертанткою 

питань щодо феномену злочинності у сфері банківської діяльності, її 

сучасного стану, тенденцій та закономірностей розвитку. Дисертанткою 

визначено детермінанти злочинності у сфері банківської діяльності та надано 

кримінологічну характеристику особи злочинця, який їх вчинює. 
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Власне бачення шляхів вирішення певних проблем, обґрунтований 

підхід до їх розв’язання дозволили здобувачці наукового ступеня висловити 

низку нових та таких, що заслуговують на увагу, теоретичних положень і 

пропозицій. Зазначене стосується підстав криміналізації суспільно 

небезпечних діянь у сфері банківської діяльності та визначеної авторкою 

структури самостійного розділу КК України «Кримінальні правопорушення у 

сфері банківської діяльності», а також систематизації суб’єктів протидії 

злочинам у сфері банківської діяльності та визначені їх повноваження. 

Дисертанткою також запропоновано концепцію протидії злочинам у сфері 

банківської діяльності в Україні. 

Не може залишитися поза увагою й суттєва емпірична база 

дослідження, яку становлять дані, одержані внаслідок вивчення 150 

кримінальних справ та проваджень, розглянутих судами України у різних 

регіонах України впродовж 2001–2018 років. 

Позитивно оцінюючи науково-теоретичну та практичну значимість 

дисертаційного дослідження А. М. Клочко, його актуальність, наукову 

новизну та можливість використання пропозицій і рекомендацій дисертантки 

для побудови ефективної системи протидії злочинам, що дестабілізують 

функціонування банківської системи, необхідно наголосити, що окремі 

положення дисертації недостатньо чіткі та небезперечні, деякі висновки є не 

досить переконуючими або вимагають наведення додаткових аргументів під 

час захисту та дають можливість вступити у дискусію з авторкою: 
 

1. І у тексті дисертаційного дослідження (стор. 13 дисертації), і у тексті 

автореферату (стор. 6 автореферату), авторка наголошує, що нею вперше 

запропоновано організувати діяльність підрозділів Громадської ради при 

Національному Банку України у регіонах з метою забезпечення співпраці 

споживачів банківських послуг з банківськими установами на місцях із 

внесенням відповідних доповнень до Положення про відповідну раду (п. 6 

наукової новизни). Водночас, відповідно до паспорту спеціальності 12.00.08 
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– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 

затвердженого постановою президії ВАК України, зазначене питання не 

входить до основних напрямків досліджень ані у галузі науки кримінального 

права, ані у галузі кримінології. Безумовно, така пропозиція авторки за 

результатами розгорнутого наукового дослідження є обґрунтованою й 

слушною та може бути сформована як окреме звернення (пропозиція) до 

відповідних органів державної влади чи незалежних державних інституцій 

або знайти своє відображення у наукових виданнях чи монографічній 

літературі. Разом з тим, на моє особисте переконання, включення такої 

пропозиції у наукову новизну одержаних результатів дисертаційного 

дослідження, поданого на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за вищевказаною спеціальністю, тим паче у підрозділ «вперше», не є 

достатньо доречним. 

2. В тексті дисертації та узагальнених основних висновках здійсненого 

дослідження (стор. 12, 343, 385, 389, 394) авторкою обґрунтовується 

необхідність виокремлення в структурі Особливої частини закону про 

кримінальну відповідальність розділу VІІ-1 КК України «Кримінальні 

правопорушення у сфері банківської діяльності» та стверджується, що 

зазначене обумовлено необхідністю протидії злочинам у сфері банківської 

діяльності, відповідатиме їх суспільній небезпечності та відображатиме 

специфіку їх розкриття і розслідування (стор. 394 дисертації). Водночас, 

автори проекту чинного КК України неодноразово наголошували на тому, що 

побудова системи Особливої частини закону України про кримінальну 

відповідальність була «як правило» здійснена ними за критерієм: розділ 

Особливої частини – родовий об’єкт злочину1. Враховуючи, що на сьогодні в 

структурі КК України існує розділ VII «Кримінальні правопорушення у сфері 

господарської діяльності», виникає обґрунтоване питання щодо 

співвідношення категорій «господарська діяльність» та «банківська 

                                         
1 Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві : монографія. Харків : 

Право, 2016. С. 135. 
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діяльність». Аналіз положень ст. 3 Господарського кодексу України (далі – 

ГК України) та визначення банківської діяльності ст. 2 Закону України «Про 

банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III дає підстави 

беззаперечно стверджувати про співвідношення вказаних категорій як ціле 

(«господарська діяльність») і його частина («банківська діяльність»). 

Безумовно, групу кримінальних правопорушень у сфері банківської 

діяльності можливо та необхідно розглядати як такі, що посягають на 

окремий видовий об’єкт кримінального правопорушення, але зазначене 

повністю відповідає як теорії трьохрівневої конструкції об’єкту 

кримінального правопорушення, так й існуючій на сьогодні на 

законодавчому рівні системі побудови Особливої частини КК України. Отже, 

із наведеною пропозицією авторки навряд чи можна погодитися через її 

нелогічність, суперечливість та невідповідність критеріям класифікації. 

3. У дисертаційному дослідженні авторкою наголошується, що у її 

науковій роботі розвинуто пропозиції науковців (Є. М. Васіліна, 

О. О. Дудорова, О. В. Кришевич, Ю. В. Прокопчука, І. О. Рощиної) стосовно 

криміналізації ряду суспільно небезпечних посягань у сфері банківської 

діяльності, зокрема, шахрайства з використанням електронних засобів 

платежу або платіжних пристроїв, шахрайства у сфері кредитування, 

неналежного виконання умов договору банківського вкладу, зловживання 

повноваженнями у сфері банківської діяльності, службової недбалості у 

сфері банківської діяльності (стор. 15 дисертації). У подальшому у науковій 

роботі дисертанткою проаналізовано підстави криміналізації правопорушень 

у сфері банківської діяльності в Україні (підрозділ 4.1 дисертації) та 

запропонований модельний розділ Особливої частини КК України про 

порушення у сфері банківської діяльності (підрозділ 4.2 дисертації). Мені 

важко судити, який саме зміст авторка закладає у термін «криміналізація», 

але я особисто повністю поділяю усталене у доктрині визначення, що 

криміналізація – це термін, яким у кримінальному праві позначається процес 
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і результат віднесення (виділення моє – В. Х.) діянь до числа злочинів2. 

Водночас, запропоновані авторкою у підрозділі 4.2 дисертації та наведені 

нею у Додатку И (стор. 515–524 дисертації) склади кримінальних 

правопорушень у сфері банківської діяльності є такими (або переважно 

такими), що на сьогодні вже криміналізовано, а вчинення відповідної 

протиправної поведінки (згідно положень ч. 1 ст. 2 КК України) є підставою 

кримінальної відповідальності. Теж саме шахрайство у сфері кредитування 

(запропонована авторкою ст. 233-7) на сьогодні утворює склад 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України; 

службова недбалість у сфері банківської діяльності (запропонована авторкою 

ст. 233-9) теж є результатом криміналізації суспільно небезпечного діяння, 

передбаченим ст. 367 КК України. Тобто дисертантка має на меті не 

криміналізувати відповідну суспільно небезпечну поведінку, а доповнити КК 

України спеціальними складами кримінальних правопорушень, що 

встановлюють підстави кримінальної відповідальності у разі їх вчинення у 

сфері банківської діяльності. А з якою метою та навіщо? 

4. У своєму дисертаційному дослідженні авторка неодноразово 

зверталася до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері 

господарської діяльності» від 15 листопада 2011 року № 4025-VI та 

обґрунтовано наголошувала на помилковому характері декриміналізації 

діяння, передбаченого ст. 220 КК України «Порушення порядку зайняття 

господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг» (стор. 

13, 49–50 дисертації). Водночас, поза увагою дисертантки залишився той 

факт, що зазначений нормативний акт спаплюжив усталену систему 

класифікації злочинів залежно від рівня тяжкості (ст. 12 КК України), вніс 

суперечливість у систему видів покарання, фактично прирівнявши найменш 
                                         
2 Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / [редкол. вид. : Тацій В. Я. та 

ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2016. Т. 17 : Кримінальне 
право / [редкол.: В. Я. Тацій (голова) та ін.]. 2017. С. 459. 
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суворий вид покарання (штраф) з найбільш суворим видом – позбавленням 

волі на певний строк, законодавчо визначив можливість невідповідності 

окремих положень Особливої частини КК положенням Загальної частини 

(стосовно максимального розміру штрафу), допустив перспективу заміни 

штрафу покаранням у виді позбавлення волі та містив у собі інші 

«покращення», що суперечать не тільки положенням науки кримінального 

права України, а й здоровому глузду. Без належної оцінки у дисертаційному 

дослідженні залишилася й відверта монетизація кримінальної 

відповідальності, коли покарання у виді позбавлення волі на певний строк за 

злочини у сфері господарської діяльності були замінені таким видом 

покарання, як штраф. Більш того, пропонуючи модельний розділ Особливої 

частини КК України про порушення у сфері банківської діяльності (підрозділ 

4.2 дисертації) та конкретизуючи такі посягання у Додатку И (стор. 515–524), 

у санкціях запропонованих авторкою норм також виключається можливість 

застосування за кримінальні правопорушення у сфері банківської діяльності 

покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Під час публічного 

захисту дисертації було б доцільно почути позицію авторки, чому саме за 

кримінальні порушення у сфері, яку вона розглядає у дослідженні, 

недоцільно або неможливо застосовувати покарання у виді позбавлення волі. 

5. Одним з механізмів правового забезпечення охорони прав і свобод 

людини і громадянина у підприємницькій, у тому числі й у банківській 

діяльності, був склад злочину, передбачений ст. 205 КК України «Фіктивне 

підприємництво», який застосовувався і у разі викриття так званих 

«конвертаційних центрів». Разом з тим, Законом України «Про внесення змін 

до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального 

кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18 вересня 2019 року 

№ 101-IX, вказана норма була виключена із КК України. У пояснювальній 

записці до проекту наведеного закону в обґрунтування необхідності 

прийняття зазначеного акту наголошувалося: «Наявність кримінальної 

відповідальності за фіктивне підприємництво (стаття 205 Кримінального 



 15 

кодексу України) вже давно є одним із способів тиску на бізнес в Україні». У 

зв’язку із наведеним, хотілось би почути позицію авторки щодо таких 

питань: 1. Чи вважає вона обґрунтованою декриміналізацію діяння, свого 

часу передбаченого ст. 205 КК України, та наведену аргументацію цієї 

декриміналізації? 2. Пропонуючи криміналізувати цілу низку діянь у сфері 

банківської діяльності, чи не допускає вона, що такі норми будуть «одним із 

способів тиску на бізнес в Україні»? 

6. На сторінці 315 дисертації авторка зазначає: «Дослідження 

відносних показників свідчить про загальну тенденцію до зростання рівня 

кримінальних правопорушень у сфері банківської діяльності. Це є 

підтвердженням того, що протидія їх вчиненню є неефективною, а 

реформування банківського сектору, яке було розпочато у 2014 році, хоча й 

сприяло певною мірою «очищенню» банківської системи від банків, які є 

неплатоспроможними, однак виявилося нездатним забезпечити належне 

безпечне функціонування сфери банківської діяльності України». Дійсно, 

впродовж останніх шести років діяльністю Національного банку України, 

який апріорі повинен забезпечувати цінову та фінансову стабільність у 

державі та сприяти економічному зростанню України, фактично було 

знищено банківську систему нашої держави, а його практика суперечила не 

тільки принципам ринкової економіки, а й Конституції України. Тут варто 

згадати і про заборону з подальшим обмеженням видачі вкладникам 

депозитів з банківських рахунків, і про націоналізацію окремих банківських 

установ, і про позбавлення ліцензій інших тощо. Разом з тим, діяльність 

НБУ, як одного з детермінантів злочинності у сфері банківської діяльності, 

дисертанткою у науковій роботі не розглядається. Водночас, у роботі 

простежується в окремих випадках спроба дисертантки «цапом-

відбувайлом» призначити службову особу банку, адже Національний банк 

України апріорі не спроможний бути суб’єктом запропонованої авторкою 

норми щодо неналежного виконання умов договору банківського вкладу 

(ст. 233-10 «Неналежне виконання умов договору банківського вкладу»). 
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