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ОКРЕМІ НЕДОЛІКИ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕАГУВАННЯ 

НА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Анотація. У статті зосереджено увагу на окремих недоліках кримінально-правово-
го реагування на порушення вимог фінансового контролю (ст. 3661 КК України). Зокрема, 
на проблемах нормативності роз’яснень Національного агентства з питань запобігання 
корупції (НАЗК) у сфері електронного декларування, надмірної складності для розуміння 
норм, що стосуються електронного декларування, змішаної протиправності декларування 
недостовірної інформації та встановлення форми вини під час кваліфікації, кримінально- 
правової оцінки подання суб’єктом декларування недостовірної інформації про об’єкти, яки-
ми ця особа користується, встановлення ознак спеціального суб’єкта злочину, передбачено-
го у ст. 3661 Кримінального кодексу України (КК України).

Метою статті є встановлення окремих недоліків кримінально-правового реагуван-
ня на порушення вимог фінансового контролю на основі аналізу судової практики застосу-
вання ст. 3661 “Декларування недостовірної інформації” КК України.

За результатами дослідження зроблено висновок, що роз’яснення Націо нального агент-
ства з питань запобігання корупції у сфері електронного декларування не мають норма-
тивного характеру, оскільки не віднесені до компетенції цього агентства Законом України 
“Про запобігання корупції”. Тому вони, на думку автора, не є обов’язковими для суб’єктів де-
кларування. Бланкетний характер диспозиції ст. 3661 КК України обумовлює необхідність 
звернення як до антикорупційного, так і до іншого регулятивного законодавства, що по-
роджує труднощі під час оцінки дій особи за цією статтею. Визначено, що змішана проти-
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правність декларування недостовірної інформації під час кваліфікації призводить до усві-
домлення протиправності діяння, що охоплює й усвідомлення вимог нормативних приписів 
у сфері антикорупційного та іншого регулятивного законодавства України. З’ясовано, що 
у випадку, якщо суб’єкт декларування не вказав у е-декларації на об’єкт нерухомості, яким 
користується, або не зазначив його вартості, це не може бути поставлено у вину суб’єкту 
декларування при кваліфікації за ст. 3661 КК України як подання таким суб’єктом завідо-
мо недостовірних відомостей у е-декларації. Рекомендовано під час кваліфікації за ст. 3661 
КК України у процесуальних документах чітко визначати та встановлювати, що особа має 
спеціальні ознаки суб’єкта злочину, передбаченого у цій статті. Водночас не можна обмеж-
уватися загальними формулюваннями Закону України “Про запобігання корупції”.

Ключові слова: декларування; е-декларація; недостовірна інформація; умисне непо-
дання; прямий умисел; змішана протиправність.

У Законі України “Про запобігання корупції” (Закон) визначено для осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня, ряд антикорупційних заборон, обмежень та вимог. Однією з них є вимога 
фінансового контролю з боку держави за майновим становищем осіб, на яких 
поширюється дія цього Закону. Основним заходом фінансового контролю є 
подання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, електронних декларацій (е-декларацій) шляхом їх 
заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запо-
бігання корупції1 (ст.ст. 46–50 Закону). Порушення суб’єктом декларування 
вимог фінансового контролю визнається законодавцем правопорушенням, 
пов’язаним з корупцією, за яке передбачено адміністративну та криміналь-
ну відповідальність. Так, адміністративна відповідальність за відповідне 
правопорушення передбачена у ст. 172-6 “Порушення вимог фінансового 
контро лю” Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) 
та у ст. 3661 Кримінального кодексу України.

Серед науковців, які досліджували проблеми відповідальності за порушен-
ня вимог фінансового контролю, виокремимо О. Гладуна, О. Дудорова, К. За-
дою, Г. Зеленова, Д.  Михайленка, В. Попович, М.  Хавронюка. Однак у працях 
цих учених здебільшого досліджуються загальні аспекти криміналізації де-
кларування недостовірної інформації. Але на підставі аналізу судової прак-
тики застосування ст. 3661 КК України, яка почала формуватися в Україні, 
можна виявити недоліки та труднощі кримінально-правового реагування на 
порушення вимог фінансового контролю, що спрямоване на вдосконалення 
практики правозастосування у цій частині.

Метою статті є встановлення окремих недоліків кримінально- 
правового реагування на порушення вимог фінансового контролю на основі 
аналізу судової практики застосування ст. 3661 “Декларування недостовірної 
інформації” КК України.

Для досягнення задекларованої мети необхідно вирішити наступні за-
вдання: 1) встановити, чи характеризуються нормативністю роз’яснення 
НАЗК у сфері електронного декларування; 2) виявити, чи є складними для 

1 Див.: Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 01.06.2019).
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розуміння норми, що стосуються е-декларування, та як це впливає (може 
впливати) на кваліфікацію за ст. 3661 КК України; 3) охарактеризувати проб-
леми кримінально- правової оцінки подання суб’єктом декларування недо-
стовірної інформації про об’єкти, якими ця особа користується; 4) виявити 
значення для кваліфікації ознак спеціального суб’єкта злочину, передбаче-
ного у ст. 3661 КК України.

Науковці здебільшого схвально ставляться до криміналізації декларуван-
ня недостовірної інформації. Наприклад, К. Полькін обґрунтовує необхід-
ність криміналізації декларування недостовірної інформації в Україні тим, 
що: 

<…> це необхідно для посилення протидії злочинам у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Тільки запроваджен-
ня найбільш репресивного впливу за дії відповідного характеру може перетворити 
заповнення та подання публічними службовцями майнових декларацій на механізм 
реальної боротьби з корупцією2. 

У теорії кримінального права мають місце й інші підходи. Наприклад, на 
думку В. Попович, ‘декларування недостовірної інформації, саме по собі, не 
досягає рівня суспільної небезпечності для того, щоб визнаватися злочином, 
як того вимагає ч. 1 ст. 11 КК України’3.

Вважаємо, що законодавча ідея криміналізувати декларування недосто-
вірної інформації була правильною, оскільки за порушення всіх антикоруп-
ційних обмежень, заборон і вимог мають передбачатися механізми реагуван-
ня держави. Окрім того, встановлення різних видів юридичної відповідаль-
ності за порушення вимог фінансового контролю має диференціювати від-
повідне реагування залежно від характеру та ступеня суспільної небезпеки 
вчиненого. 

Згідно зі звітами про кримінальні правопорушення за 2016–2018 роки 
упродовж 2016 року було обліковано 58 правопорушень, передбачених у 
ст. 3661 КК України, тоді як у 2017 році – 1134 цих правопорушень. У 2016 році 
було вручено підозру одній особі, яка вчинила таке правопорушення, а 
у 2017 році – 211 особам. У 2017 році було направлено до суду 160 криміналь-
них проваджень за ст. 3661 КК України з обвинувальним актом та у 28 прова-
дженнях – з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, 
тоді як у 2016 році не було направлено жодного. Інших висновків доходимо 
з аналізу судової статистики, наданої Державною судовою адміністрацією 
України, щодо застосування ст. 3661 КК України. Так, упродовж 2016 року на-
брали законної сили 3 вироки, в яких дії осіб було кваліфіковано за ст. 3661 
КК Украї ни, протягом 2017 року – 78, а упродовж 2018 року – 533. При цьому 
у 2017 році було засуджено 7 осіб, а 71 провадження було закрито, у 2018 році 
було засуджено 33 особи, 1 особу було виправдано, а 499 проваджень було за-

2 К Полькін, ‘Про обґрунтованість криміналізації декларування недостовірної інформації’ (2016) 
1 Вісник Луганського державного університету ім. Е.О. Дідоренка 152.

3 В Попович, ‘Окремі проблеми встановлення кримінальної відповідальності за декларування не-
достовірності інформації’ <http://er.nau.edu.ua:8080/ handle/NAU/13445> дата звернення 2 Червень 
2019.
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крито, тоді як у 2016 році відповідні судові рішення не приймалися. Що сто-
сується закритих кримінальних проваджень у 2017 та 2018 роках, то з них у 
зв’язку з дійовим каяттям було закрито 67 та 432 провадження (відповідно), 
у зв’язку зі зміною обстановки – 2 та 63 (відповідно), з інших підстав – 2 та 4 
провадження (відповідно). 

Таким чином, як вбачається з аналізу статистичних даних, незважаючи на 
збільшення кількості облікованих кримінальних правопорушень, передба-
чених у ст. 3661 КК України, у 2017 та 2018 роках все ж слід констатувати не-
значну кількість суб’єктів декларування, які засуджувалися за вчинення цьо-
го правопорушення. Переважна більшість проваджень, переданих до суду, 
закривалася, а особа звільнялася від кримінальної відповідальності. Однак 
ще більша кількість кримінальних проваджень до суду не скеровувалася. Це 
обумовлено проблемами у застосуванні ст. 3661 КК України. Про окремі з них 
йтиметься нижче.

Завдання 1. Встановити, чи характеризуються нормативністю 
роз’яснення НАЗК у сфері електронного декларування

У науковій літературі зазначається, що: 

<…> запорукою злагодженого функціонування всієї держави є точність та обґрун-
тованість визначення компетенції органів держави, суворе дотримання предмета 
відан ня та повноважень. Вихід за межі своїх повноважень, неповна їх реалізація зму-
шують вдаватися не завжди до легальних способів4. 

Відповідно до ст. 19 Конституції України ‘органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України’5. 

Тобто ці органи та особи повинні робити те, що дозволено нормативно-
правовими актами. Проблема компетенції органів публічної влади детально 
висвітлювалася у наукових працях. Ураховуючи те, що дослідження відповід-
ного питання не є предметом цієї статті, будемо керуватися думкою М. Ан-
дріїва, що:

компетенція органів публічної влади – це універсальна категорія, що має офіційне 
визначення в нормах права, здійснюється посадовими особами відповідно до покла-
дених на них обов’язків та повноважень, виступає засобом структурної побудови сис-
теми органів публічної влади та критерієм якості їхньої діяльності6.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону НАЗК – це ‘центральний орган виконавчої влади 
зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну 
антикорупційну політику’7. Як зазначено у Законі України “Про центральні 
органи виконавчої влади”:

4 Ю Тихомиров, Коллизионное право: учебн. и науч.-практ. пособ. (Юринформцентр 2003) 217.
5 Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к-96-ВР. URL: https://zakon.

rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 02.12.2018).
6 М Андріїв, ‘Поняття та структура компетенції органів публічної влади’ (2017) 2(57) Теорія та 

практика державного управління 6–7.
7 Про запобігання корупції: Закон України (н 1).
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<…> центральний орган виконавчої влади у межах своїх повноважень, на основі і на 
виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов 
Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, 
актів Кабінету Міністрів України та наказів міністерств видає накази організаційно-
розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання8. 

Отже, у цьому нормативно-правовому акті вказується на важливість роз-
межування компетенції центральних органів виконавчої влади. 

Звернемо увагу на те, що у категорії “компетенція” органів публічної вла-
ди доцільно виокремлювати такий елемент, як предмет відання, який вка-
зує на те поле діяльності, впливаючи на яке, орган публічної влади здатен 
регулювати відповідну сферу суспільних відносин. Тому на законодавчому 
рівні потрібно чітко визначати ті сфери суспільного життя (предмет відан-
ня), на які поширюється компетенція того чи іншого органу. Саме предмет 
відання органу публічної влади, на наш погляд, визначає коло його владних 
 повноважень.

Предмет відання НАЗК чітко визначений у ч. 1 ст. 4 Закону, відповідно до 
якої це агентство ‘забезпечує формування та реалізує державну антикоруп-
ційну політику’9. Компетенція НАЗК також визначена у Законі. Зокрема, згід-
но з п. 15 ч. 1 ст. 11 Закону до повноважень НАЗК належить: 

<…> надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосу-
вання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб10. 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 12 Закону НАЗК ‘з метою виконання покладених 
на нього повноважень має право приймати з питань, що належать до його 
компетенції, обов’язкові для виконання нормативно-правові акти’11. 

Як зазначено у п. 5 ст. 24 цього Закону: 

<…> територіальний орган НАЗК надає відповідним особам роз’яснення у випадку 
наявності в них сумнівів щодо можливості одержання подарунка, за письмовим звер-
ненням для одержання консультації з цього питання, а згідно з ч. 3 ст. 8 Закону НАЗК 
у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, потен-
ційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі по-
рядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів12.

Таким чином, у Законі визначено, що предметом роз’яснень НАЗК можуть 
бути лише питання про застосування актів законодавства щодо етичної по-
ведінки, запобігання та врегулюванням конфлікту інтересів у діяльності осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня, та прирівняних до них осіб; питання щодо можливості одержання пода-
рунка. Згідно з чим визначенням предмета роз’яснень НАЗК не допускаєть-

8 Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 року № 2629-VIІI. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 (дата звернення: 02.12.2018).

9 Про запобігання корупції: Закон України (н 1).
10 Там само.
11 Там само.
12 Там само.



19

Окрем
і недоліки крим

інально-правового реагування на поруш
ення вим

ог ф
інансового конт

ролю
, с. 14–31

Науковий часопис Національної академії прокуратури України 2’2019
©

 З
оя

 З
аг
ин
ей

-З
аб
ол
от

ен
ко

, 2
01

9

ся розширеного тлумачення, оскільки питання, з яких НАЗК може надавати 
роз’яснення, у Законі сформульовано вичерпно. Окрім того, самі роз’яснення 
НАЗК не  мають статусу нормативно-правових актів, оскільки відповідно 
до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів мініс-
терств, інших органів виконавчої влади ‘на державну реєстрацію не подають-
ся акти рекомендаційного, роз’яснювального та інформаційного характеру 
(методичні рекомендації, роз’яснення, у тому числі податкові, тощо)’13.

НАЗК надало роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону 
стосовно заходів фінансового контролю, затверджене рішенням цього агент-
ства 11 серпня 2016 року № 3 (з наступними змінами)14. Як вбачається з ви-
кладеного вище, таке роз’яснення не є предметом відання НАЗК, а отже, не 
має нормативного та обов’язкового характеру для суб’єктів декларування. 
Звісно, такий підхід може трактуватися як крамольний та оцінюватися як 
непопулярний у широкого загалу. Однак він базується на положеннях чин-
ного антикорупційного законодавства України, а НАЗК доцільно прийняти 
нормативно-правовий акт у сфері електронного декларування, оскільки пи-
тання, що у ньому вирішуватимуться, відповідають критеріям нормативно-
правових актів, що підлягають державній реєстрації, ‘зачіпають права, свобо-
ди й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер’15.

Завдання 2. Виявити, чи є складними для розуміння норми, 
що стосуються е-декларування, та як це впливає (може впливати) 

на кваліфікацію за ст. 366-1 КК України
Ознайомлення з переліком інформації, яка повинна міститься в 

е-деклараціях (ст. 46 Закону), свідчить, що для абсолютно правильного запо-
внення е-декларації необхідно бути “еквілібристом-правником” та не заплу-
татися у хитросплетіннях як антикорупційного, так і іншого регулятивного 
законодавства України. При спробі заповнення е-декларації на офіційному 
вебсайті НАЗК виникають труднощі навіть під час внесення інформації про 
суб’єкта декларування або членів його сім’ї, не кажучи про більш складні ви-
падки, щодо яких або про які потрібно внести відомості до е-декларації. Без 
поради фахівця, який професійно займається відповідною проблемою, у цьо-
му разі не обійтися. 

Надмірну складність норм, що стосуються е-декларування, породжує і так 
звана їх подвійна бланкетність. Вона полягає у тому, що для з’ясування зміс-
ту завідомо неправдивої інформації в е-декларації потрібно знати не лише 
норми антикорупційного законодавства України, а, приміром, положення 
Податкового кодексу України (ПК України). Наприклад, п. 7 ч. 1 ст. 46 Зако-

13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів 
виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року 
№ 731. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF (дата звернення: 02.12.2018).

14 Див.: Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання ко-
рупції” стосовно заходів фінансового контролю, затверджене рішенням Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 3. URL: http://www.archives.gov.ua/Archives/
rozyasnennya_29.12.2018_2.pdf (дата звернення: 02.12.2018).

15 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів 
виконавчої влади (н 13).
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ну зобов’язує суб’єкта декларування вказати в е-декларації ‘інформацію про 
отримані (нараховані) доходи’16. Зазвичай для роз’яснення відповідного тер-
міна використовують розуміння поняття “дохід у ПК” (п. 14.1.54 ст. 14)17. Так, 
НАЗК орієнтує суб’єктів декларування у тій частині декларації, що сто сується 
інформації про отримані (нараховані) доходи, вказувати: 

<…> інформацію про заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за 
основним місцем роботи, так і за сумісництвом; гонорари та інші виплати згідно з 
цивільно- правовими правочинами; дохід від підприємницької або незалежної про-
фесійної діяльності; дохід від надання майна в оренду (користування); дивіденди; 
проценти, бонуси, нараховані у грошовій формі; роялті; страхові виплати; виграші 
(призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора; 
призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських 
спортивних змаганнях; благодійну допомогу; пенсію; спадщину; доходи від відчу-
ження цінних паперів чи корпоративних прав; подарунки18. 

Зокрема, у відповідних роз’ясненнях зазначено: 

<…> якщо кредит, позика, поворотна безвідсоткова фінансова допомога (позичка) 
тощо були отримані суб’єктом декларування або членом його сім’ї упродовж звітного 
року, то вони повинні бути відображені в розділі “Доходи, у тому числі подарунки” як 
“Інші доходи” (із зазначенням, про який саме дохід йдеться)19. 

Можливо, відповідне роз’яснення має право на існування у податковому пра-
ві, однак не в антикорупційному законодавстві України. На нашу думку, не мож-
на беззастережно використовувати тлумачення податкових понять в іншому за-
конодавстві, у тому числі для з’ясування змісту норм Закону. Адже вказані вище 
законодавчі акти спрямовані на врегулювання різних груп суспільних відносин, 
і у кожному з них ті чи інші правові поняття можуть використовуватися у різно-
му значенні, оскільки відповідний законодавчий акт призначений для врегулю-
вання специфічних груп відносин та має відмінні завдання правового регулю-
вання. Тому вважаємо сумнівним перенесення змісту поняття “дохід” у подат-
ковому законодавстві на відповідне поняття антикорупційного законодавства 
України. Вважаємо, що кредит, позику, поворотну безвідсоткову фінансову допо-
могу (позичку) слід вказувати лише один раз у розділі “Фінансові зобов’язання”. 
Адже дохід у Законі має включати лише ті джерела, з яких суб’єкт декларування 
отримав прибуток, який йому приніс користь. Кредит, позика, поворотна без-
відсоткова фінансова допомога (позичка) таким прибутком визнаватися не по-
винні, оскільки підлягають поверненню суб’єктом декларування з виплатою 
відсотків (зазвичай) за їх користування. Про те, що кредит, позику, поворотну 
фінансову допомогу (позичку) недоцільно вказувати в е-декларації у підрозділі 
“Доходи”, свідчить і те, що згідно з п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону їх слід вказувати у розділі 
“Фінансові зобов’язання”. Тобто суб’єкт декларування повинен двічі вказувати 
одну й ту саму інформацію, але у різних розділах е-декларації. Це, на наш по-

16 Про запобігання корупції: Закон України (н 1).
17 Див.: Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 02.12.2018).
18 Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” 

стосовно заходів фінансового контролю (н 14).
19 Там само.
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гляд, є невиправданим, оскільки така “подвійна бухгалтерія” лише дезорієнтує 
декларанта та жодним чином не відображає його реальні статки.

Це – лише один із прикладів прогалин антикорупційного законодавства 
України, які можуть ускладнювати або унеможливлювати кримінально- 
правове реагування на порушення вимог фінансового контролю. Такий пе-
релік можна продовжувати.
Завдання 3. Охарактеризувати проблеми кримінально-правової оцінки 
подання суб’єктом декларування недостовірної інформації про об’єкти, 

якими ця особа користується
Зважаючи на дискусійний характер виокремлення змішаної протиправності 

злочину загалом, вважаємо за доцільне лише підтримати думку тих науковців, 
які виділяють змішану протиправність20. Під нею розуміються випадки, коли 
‘діяння забороняється кримінальним законом у зв’язку з тим, що воно визна-
ється протиправним іншими галузями права’21. Виокремлення змішаної про-
типравності, на наш погляд, покликане орієнтувати правозастосувача на те, 
що для використання тієї чи іншої статті недоцільно обмежуватися лише по-
ложеннями КК України, а слід відшуковувати ознаки протиправності в інших 
нормативно- правових актах. Підставою змішаної протиправності доцільно ви-
знавати бланкетний характер диспозицій кримінально-правових норм. Вважа-
ємо, що виокремлення змішаної протиправності є одним із кроків до висунення 
вимог мотивування практичними працівниками у процесуальних документах 
не лише ознак складу злочину, який має місце у діянні особи, а й того, що особа 
порушила ще й нормативні приписи інших нормативно-правових актів.

Диспозиція ст. 3661 КК України, як вказувалося вище, є бланкетною. Про 
протиправність відповідного діяння вказується насамперед у Законі України 
“Про запобігання корупції”. Змішана протиправність декларування недосто-
вірної інформації обумовлює й особливості встановлення ознак суб’єктивної 
сторони відповідного складу злочину. На умисел міститься вказівка лише сто-
совно одного діяння – умисного неподання суб’єктом декларування зазначеної 
декларації. При формулюванні такого діяння, як декларування недостовірної 
інформації, законодавець форму вини випускає. Однак відповідні питання ви-
рішуються у теорії кримінального права. Традиційно зазначається, що для 
формальних складів злочинів характерним є лише прямий умисел. Це пояс-
нюється неможливістю застосування формул непрямого умислу, злочинної 
самовпевненості та недбалості до формальних складів злочинів. При цьому, 
на думку Р. Вереші та інших учених-криміналістів, формула прямого умислу 
також підлягає коригуванню. Р. Вереша вказує, що ‘вольовий момент умислу 
в злочинах із формальним складом визначається бажанням, спрямованим на 
вчинення суспільно небезпечного діяння’22. 

20 Див.: В Кудрявцев, Теоретические основы квалификации преступлений: моногр. (Госюриздат 
1963) 324; В Навроцький, Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. (Юрінком Інтер 
2006) 720.

21 В Навроцький, Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. (н 20).
22 Р Вереша, ‘Проблеми суб’єктивної сторони складу злочину’ (дис д-ра юрид наук, Національний 

університет внутрішніх справ 2017) 215.
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Таким чином, декларування недостовірної інформації вимагає від право-
застосувача під час кримінально-правової кваліфікації за ст. 3661 КК Украї ни 
встановлювати наявність у діях особи прямого умислу з особливостями ви-
значення вольового моменту формальних складів злочинів. 

Окрім того, ураховуючи бланкетний характер диспозиції вказаної вище стат-
ті, під час кваліфікації за ст. 3661 КК України потрібно встановлювати інтелекту-
альний елемент прямого умислу з урахуванням змішаної протиправності злочи-
ну. Як вказано у ч. 2 ст. 24 КК України, ‘прямим є умисел, за якого особа усвідом-
лювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності)’23. 
У теорії кримінального права досі не з’ясовано, чи потрібно під час кваліфікації 
визначати усвідомлення особою протиправності свого діяння відповідно до по-
ложень регулятивного законодавства України. Усвідомлення суспільно небез-
печного характеру свого діяння (дії або бездіяльності) не тотожне усвідомлен-
ню протиправності діяння, а незнання закону не звільняє особу від криміналь-
ної відповідальності (ignorantia legis neminem excusat). Однак відповідний аспект 
є вкрай важливим у злочинах зі змішаною протиправністю. Адже досить часто 
розлогість, розмитість, незрозумілість та динамічність регулятивного законо-
давства України не можуть вкладатися у презумпцію знання закону та за певних 
умов можуть бути спростовані особою, дії якої кваліфікуються. Зокрема, М. Та-
ганцев вважав, що ‘у судовому порядку можна спростувати будь-яку презумпцію 
знання кримінально-правових заборон, за винятком заборон на вчинення тяж-
ких та особливо тяжких злочинів (наприклад, вбивства, крадіжки)’24. 

Погодимося з таким твердженням, а також з позицією О. Дудорова, який 
зазначає, що у випадку: 

<…> якщо особа сумлінно помилялась щодо протиправності вчиненого нею діяння, 
ознаки якого як злочину визначені цим Кодексом і нормативним актом, який не є за-
коном про кримінальну відповідальність (бланкетна диспозиція статті або частини 
статті Кодексу), вона через відсутність вини кримінальній відповідальності не під-
лягає. У разі, коли особа з урахуванням обставин справи могла усвідомлювати проти-
правність зазначеного діяння, а тому могла уникнути такої помилки, вчинене нею 
діяння вважається вчиненим через необережність25.

На нашу думку, під час кваліфікації за ст. 3661 КК України потрібно звертати 
увагу на те, чи усвідомлювала особа протиправність свого діяння, у тому чис-
лі антикорупційного законодавства України, оскільки саме з урахуванням його 
вимог здійснюється електронне декларування. Тому важливо встановити не 
лише факт умисного неподання е-декларації чи подання суб’єктом декларуван-
ня завідомо недостовірних відомостей у ній, а й те, що особа усвідомлювала 
протиправність свого діяння, визначену у Законі. Аналіз вироків, ухвалених за 
ст. 3661 КК України, дає можливість зробити висновок, що суди загалом не пере-

23 Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 01.06.2019). 

24 Н Таганцев, Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая (Наука 1994) т 1, 238. 
25 О Дудоров, ‘Про необхідність законодавчої регламентації юридичної помилки при вчиненні 

злочинів із змішаною протиправністю’ Прогалини у кримінальному законодавстві. Кримінальний ко-
декс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: міжнародний симпозіум 
(Львівський державний університет внутрішніх справ 2008) 63.
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обтяжують себе не лише встановленням факту усвідомлення суб’єктом декла-
рування протиправності свого діяння. Вони взагалі ухиляються від визначення 
прямого умислу у діях особи. Практично в усіх вивчених нами рішеннях судів 
прямий умисел суб’єкта декларування не встановлюється, а презюмується. 
Тому у таких випадках суб’єкт декларування має можливість оскаржити при-
йняте рішення до вищестоящого суду та уникнути кримінальної відповідаль-
ності за злочин, передбачений у ст. 3661 КК України.

Наприклад, згідно з вироком Монастирищенського районного суду Чер-
каської області від 23 листопада 2017 року: 

Особа-1, суб’єкт декларування, була притягнута до кримінальної відповідальності за 
ст. 3661 КК за те, що вона умисно не подала е-декларацію. Як випливає з цього вироку, 
особа не робила цього з релігійних міркувань, однак подала відповідну достовірну ін-
формацію у паперовому виді та надіслала таку декларацію до НАЗК. У вироку суд лише 
презюмував умисел особи на неподання декларації, вказавши, що особа діяла умисно 
та цілеспрямовано, а усвідомлення, намір або умисел, які необхідні як елементи будь-
якого злочину, можуть бути встановлені з об’єктивних фактичних обставин справи26. 

Цілком прогнозовано, що ігнорування судом необхідності визначення у 
діях особи прямого умислу на неподання е-декларації слугувало підставою 
для скасування вироку суду першої інстанції та закриття кримінального про-
вадження щодо Особи-1 за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв’язку з встановлен-
ням в діянні особи складу кримінального правопорушення27.

Таким чином, під час кваліфікації за ст. 3661 КК України потрібно чітко ви-
значати наявність прямого умислу в діях особи стосовно подання недосто-
вірних відомостей в е-декларації або неподання такої декларації. При цьо-
му доказуванню підлягає також усвідомлення особою протиправності свого 
 діяння, що охоплює і усвідомлення тих положень антикорупційного законо-
давства України в частині електронного декларування. У зворотному випад-
ку слід констатувати, що в діях особи відсутній склад злочину. Принаймні це 
може бути зроблено вищестоящими судовими інстанціями у випадку, якщо 
нижчестоящі суди приймуть помилкове рішення та не встановлять наявнос-
ті прямого умислу у діях суб’єкта декларування.
Завдання 4. Охарактеризувати проблеми кримінально-правової оцінки 
подання суб’єктом декларування недостовірної інформації про об’єкти, 

якими ця особа користується
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 395 Цивільного кодексу України (ЦК України) ‘серед речо-

вих прав на чуже майно виокремлюється право користування (сервітуту)’28. 
У ч. 1 ст. 410 ЦК України зазначено, що: 

26 Вирок Монастирищенського районного суду Черкаської області від 23 листопада 2017 року 
у справі № 705/2583/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/70437235 (дата звернення: 
01.06.2019).

27 Див.: Ухвала Апеляційного суду Черкаської області від 28 січня 2019 року у справі 
№ 705/2583/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79830311 (дата звернення: 01.06.2019).

28 Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 02.12.2018).
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<…> право користування чужим майном (сервітут) може бути встановлене щодо зе-
мельної ділянки, інших природних ресурсів (земельний сервітут) або іншого нерухо-
мого майна для задоволення потреб інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим 
способом29. 

Як вказано у п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону, суб’єкт декларування в е-декларації по-
винен вказати: 

<…> відомості про об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам 
його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходять-
ся у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення 
правочину, внаслідок якого набуте таке право30.

Зазвичай у судовій практиці, якщо йдеться про оцінку дій суб’єктів декла-
рування як подання завідомо недостовірних відомостей в е-декларації, особу 
обвинувачують у тому, що вона не вказала інформацію про об’єкт нерухомос-
ті, яким вона користувалася (наприклад, про квартиру, яку орендує) або не 
зазначила вартість такого об’єкта. Наприклад, як передбачено у вироку При-
дніпровського районного суду м. Черкас від 3 липня 2018 року: 

<…> орган досудового розслідування кваліфікував дії Особи-1, суб’єкта декларуван-
ня, за ст. 3661 КК як внесення до щорічної декларації за 2016 р. завідомо недостовір-
них відомостей. Зокрема, вони стосувалися того, що Особа-1 не задекларувала жод-
них об’єктів нерухомості, що суперечить фактичним обставинам станом на 31 грудня 
2016 р., встановленим в ході досудового розслідування. Так, Особа-1 не зазначила в 
розділі 3 декларації “Об’єкти нерухомості” наявну у неї станом на 31 грудня 2016 р. 
у фактичному користуванні квартиру загальною площею 32,6 кв.м., де постійно про-
живає з 2012 р. як орендар квартири на підставі усного правочину із власником квар-
тири – Особою-231. 

Такі невідповідності, як правило, виявляються при логічному контролі 
е-декларацій, коли суб’єкт декларування вказує як фактичне місце прожи-
вання об’єкт нерухомості, але забуває його вказати у розділі 3 е-декларації 
“Об’єкти нерухомості”.

Зазвичай у подібних кримінальних провадженнях призначаються експер-
тизи, які визначають ринкову вартість об’єкта нерухомості. Саме такий ви-
сновок органом досудового розслідування закладається в основу обвинува-
чення за ст. 3661 КК України. Це було зроблено і у випадку, що розглядався 
вище. Орган досудового розслідування взяв за основу обвинувачення висно-
вок експерта від 9 січня 2018 року № 4/2079, згідно з яким ринкова вартість 
квартири, яку орендувала Особа-1 станом на 31 грудня 2016 року, могла ста-
новити 332800,00 гривень32.

Такий підхід, на нашу думку, хибний. І Придніпровський районний суд 
м. Черкас у виправдувальному вироку від 3 липня 2018 року достатньо  повно 

29 Цивільний кодекс України (н 28).
30 Про запобігання корупції: Закон України (н 1).
31 Вирок Придніпровського районного суду м. Черкас від 3 липня 2018 року у справі 

№ 711/1506/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75064860 (дата звернення: 01.06.2019).
32 Там само.
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обґрунтував, що в основу обвинувачення не можна покладати ринкову вар-
тість об’єкта нерухомості, оскільки в обвинувальному акті відсутня вказів-
ка на об’єктивні причини, чому саме квартира, яку орендувала Особа-1, не 
піддавалася безпосередньому експертному дослідженню33. Додамо, що анти-
корупційне законодавство України не зобов’язує суб’єкта декларування про-
водити оцінку майна, яким він користується. Наприклад, НАЗК у Роз’ясненні 
щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання ко-
рупції” стосовно заходів фінансового контролю надало таку відповідь (запи-
тання № 23): 

Якщо відсутні правовстановлюючі документи та дані про вартість майна на дату на-
буття його у власність, чи потрібно суб’єкту декларування за власний кошт прово-
дити оцінку майна?: Закон не вимагає від суб’єкта декларування проводити оцінку 
майна з метою заповнення декларації. У випадку, коли правовстановлюючі докумен-
ти відсутні, а оцінка майна не проводилась чи її результати не відомі суб’єкту декла-
рування, при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна слід позна-
чати “Не відомо” (обрати відповідну помітку у зазначеному полі)34. 

Тим більше особа, яка користується чужим майном, не зобов’язана зна-
ти його вартість згідно з правовстановлюючими документами. А покладен-
ня в основу обвинувачення за ст. 3661 КК України ринкової вартості об’єкта 
нерухомості порушує принцип презумпції невинуватості та є свідченням 
об’єктивного ставлення у вину, що порушує один із основних принципів кри-
мінального права України – принцип суб’єктивного інкримінування.

До слова, у вказаному судовому рішенні суд досить вдало проаналізував 
суб’єктивну сторону складу злочину, передбаченого у ст. 3661 КК України, 
вказавши, що, ‘зазначаючи інформацію про квартиру, де проживає суб’єкт де-
кларування, як на місце фактичного проживання, не можна вказувати на те, 
що Особа-1 свідомо бажала приховати майно, яким вона користується’35. Це 
чи не єдиний з розглядуваних вирок, у якому судом вирішується питання про 
суб’єктивну сторону складу злочину, передбаченого у ст. 3661 КК України.

Таким чином, якщо суб’єкт декларування не вказав в е-декларації на об’єкт 
нерухомості, яким користується з будь-яких підстав, передбачених законом, 
або не зазначив його вартості, це не може бути поставлено у вину суб’єкту 
декларування при кваліфікації за ст. 3661 КК України як подання таким 
суб’єктом завідомо недостовірних відомостей у е-декларації. Окрім того, вка-
зівка на об’єкт нерухомості як на місце фактичного проживання, але його від-
сутність у розділі 3 “Об’єкти нерухомості” е-декларації, на нашу думку, свід-
чить про відсутність прямого умислу на вчинення злочину, передбаченого у 
ст. 3661 КК України, що виключає визнання його винуватим, а отже, кваліфі-
кацію за цією статтею.

33 Див.: Вирок Придніпровського районного суду м. Черкас (н 31).
34 Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” 

стосовно заходів фінансового контролю (н 14).
35 Див.: Вирок Придніпровського районного суду м. Черкас (н 31).
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Завдання 5. Виявити значення для кваліфікації ознак спеціального 
суб’єкта злочину, передбаченого у ст. 3661 КК України

Склад злочину, передбачений у ст. 3661 КК України, характеризується тим, 
що він може бути вчинений лише спеціальним суб’єктом, який відповідно до 
Закону зобов’язаний подавати е-декларацію та названий як у цьому Законі, 
так і в КК України суб’єктом декларування. Так, у примітці 1 ст. 3661 КК Украї-
ни вказано, що суб’єктами декларування є особи, які відповідно до ч.ч. 1 та 
2 ст. 45 Закону зобов’язані подавати е-декларацію. Таким чином, відповідна 
примітка статті є відсильною. Згідно з ч.ч. 1 та 2 ст. 45 Закону суб’єктом де-
кларування повинні визнаватися три категорії осіб: 

<…> 1) декларанти-функціонери (особи, зазначені у п. 1, підпунктах “а” і “в” п. 2, п. 5 
ч. 1 ст. 3 цього Закону, які зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнен-
ня на офіційному веб-сайті НАЗК е-декларацію за минулий рік за формою, що визна-
чається НАЗК); 2) особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування, зазначені у п. 1, підпунктах “а” і “в” п. 2, п. 5 
ч. 1 ст. 3 цього Закону); 3) особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у 
п. 1, підпунктах “а” і “в” п. 2, п. 5 ч. 1 ст. 3 цього Закону, які зобов’язані наступного року 
після припинення діяльності подавати е-декларацію за минулий рік36. 

Таким чином, суб’єктом злочину, передбаченого у ст. 3661 КК України, не 
можуть визнаватися інші особи, які згідно з Законом зобов’язані подавати 
е-декларацію. Йдеться про осіб, які ‘претендують на зайняття посади, зазна-
ченої у п. 1, підпункті “а” п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, та про осіб, зазначених у 
п. 4 ч. 1 ст. 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду’37 
(ч. 3 ст. 45 Закону).

Отже, специфіка суб’єктів декларування полягає в тому, що їх перелік чітко 
визначено у вказаних пунктах ч. 1 ст. 3 Закону. Тому й під час кваліфікації за 
ст. 3661 КК України потрібно чітко встановити, в якому пункті ч. 1 ст. 3 цього 
Закону передбачається посада, яку обіймає суб’єкт декларування. 

Під час кваліфікації за ст. 3661 КК України труднощі виникають у тому ви-
падку, коли йдеться, зокрема, про тлумачення такої категорії суб’єктів декла-
рування, як посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазна-
чені у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону. Це пов’язано з тим, що законодавство України не 
містить чіткої відповіді на запитання, що таке юридичні особи публічного 
права та кого слід відносити до посадових осіб цих юридичних осіб. 

Згідно з ч. 2 ст. 81 ЦК України:

<…> юридичні особи за порядком створення поділяються на юридичних осіб при-
ватного та публічного права. Юридичні особи публічного права створюються розпо-
рядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади АРК або 
органу місцевого самоврядування38. 

Проте у науковій літературі обґрунтовано стверджується, що юридичні 
особи публічного права характеризуються ще й іншими ознаками, які є більш 

36 Про запобігання корупції: Закон України (н 1).
37 Там само.
38 Цивільний кодекс України (н 28).



27

Окрем
і недоліки крим

інально-правового реагування на поруш
ення вим

ог ф
інансового конт

ролю
, с. 14–31

Науковий часопис Національної академії прокуратури України 2’2019
©

 З
оя

 З
аг
ин
ей

-З
аб
ол
от

ен
ко

, 2
01

9

значущими, ніж та, що виокремлює законодавець, яка має формальний ха-
рактер та ще не свідчить про те, що юридична особа належить до юридичних 
осіб публічного права39.

Невизначеним є й питання про те, кого слід вважати посадовими особа-
ми юридичних осіб публічного права. Як вбачається з аналізу Закону, понят-
тя “посадові особи” та “службові особи” не є тотожними. У Роз’ясненні НАЗК 
щодо застосування окремих положень Закону стосовно заходів фінансового 
контролю (запитання № 3) поняття “посадова особа” розкривається через по-
няття “організаційно-розпорядчі функції (обов’язки)” та “адміністративно- 
господарські функції (обов’язки)”40, які роз’яснено аналогічно, як і в п. 1 по-
станови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 “Про 
судову практику у справах про хабарництво”. Однак такий підхід вбачається 
необґрунтованим.

В адміністративному праві України розмежовуються поняття “посадова 
особа” та “службова особа”. Зокрема, на думку Н. Янюк, до ознак посадової 
особи належать наступні: 

<…> 1) перебування на керівній посаді чи тимчасове виконання функцій керівника на 
підставі адміністративного акта; 2) здійснення владно-розпорядчих функцій; 3) без-
посередня участь у вирішенні кадрових питань органу (підрозділу); 4) застосуван-
ня заходів фінансового характеру до осіб, які перебувають у службово-трудових від-
носинах; 5) здійснення представництва органу (підрозділу) у відносинах з іншими 
суб’єктами41.

Проаналізувавши вироки, ухвалені за вказаною вище статтею, можемо 
стверджувати про наявність помилок щодо встановлення ознак спеціаль-
ного суб’єкта злочину. Так, згідно з вироком Приморського районного суду 
м. Маріуполя Донецької області від 14 грудня 2018 року за умисне неподання 
е-декларації була засуджена Особа-1, яка: 

<…> працювала на посаді старшого механіка суднового змінного помічника кран-
мейстера плавкрану портового флоту Державного підприємства “Маріупольський 
морський торговельний порт”. Як вбачається з вироку, Особа-1 не подав е-декларації, 
оскільки він не вважає себе суб’єктом декларування, адже його посада не пов’язана 
з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування. При цьому суд, поста-
новляючи обвинувальний вирок, не взяв до уваги ці аргументи та визнав Особу-1 
винуватим у вчиненні злочину, передбаченого у ст. 3661 КК. При цьому у судовому 
рішенні не наведено жодного мотивованого аргументу на користь того, що відповід-
на особа є посадовою особою юридичної особи публічного права42. 

39 Див.: О Посикалюк, ‘До питання про поняття юридичної особи публічного права’ (2015) 1(53) 
Університетські наукові записки 46–59.

40 Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” 
стосовно заходів фінансового контролю (н 14).

41 Н Янюк, ‘“Посадова” і “службова” особи публічної адміністрації: проблема понятійного апарату 
в законодавстві України’ (2014) 10-2 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія: Юриспруденція 93.

42 Вирок Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 14 грудня 2018 року 
у справі № 266/3090/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79006959 (дата звернення: 
01.06.2019).
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На наш погляд, рішення суду у цій частині є необґрунтованим, оскільки 
старший механік не виконує тих повноважень, які могли б відносити його 
до посадових осіб юридичних осіб публічного права. Так, можливо, ця особа 
є службовою. Однак її не можна віднеси до посадових. Тож ми переконані, що 
у діях Особи-1 відсутній склад злочину, передбачений у ст. 3661 КК України.

Таким чином, під час кваліфікації за вказаною вище статтею потрібно чіт-
ко визначати, що особа має спеціальні ознаки суб’єкта злочину, передбаче-
ного у ст. 3661 КК України. При цьому не можна обмежуватися загальними 
формулюваннями Закону.

Проведене нами дослідження дало змогу зробити наступні основні висно-
вки:

1) роз’яснення НАЗК у сфері електронного декларування не мають нор-
мативного характеру, оскільки не віднесені до компетенції цього агентства 
Законом України “Про запобігання корупції”. Тому вони, на думку автора, не є 
обов’язковими для суб’єктів декларування;

2) бланкетний характер диспозиції ст. 3661 КК України обумовлює необ-
хідність звернення як до антикорупційного, так і до іншого регулятивного 
законодавства, що породжує труднощі під час оцінки дій особи за цією стат-
тею. Визначено, що змішана протиправність декларування недостовірної ін-
формації обумовлює встановлення під час кваліфікації усвідомлення проти-
правності діяння, що охоплює й усвідомлення нормативних приписів у сфері 
антикорупційного та іншого регулятивного законодавства України;

3) у випадку, якщо суб’єкт декларування не вказав в е-декларації на об’єкт 
нерухомості, яким користується, або не зазначив його вартості, це не може 
бути поставлено у вину суб’єкту декларування при кваліфікації за ст. 3661 
КК України як подання таким суб’єктом завідомо недостовірних відомостей 
у е-декларації;

4) рекомендовано під час кваліфікації за ст. 3661 КК України у процесуаль-
них документах чітко визначати, що особа має спеціальні ознаки суб’єкта 
злочину, передбаченого у цій статті. При цьому не можна обмежуватися за-
гальними формулюваннями Закону України “Про запобігання корупції”.

Результати, отримані нами, можуть слугувати подальшому вивченню цієї 
проблеми як у теорії кримінального права, так і в адміністративно-правовій 
доктрині. Зокрема, потребує з’ясування питання нормативності роз’яснень 
НАЗК, звільнення від кримінальної відповідальності за декларування не-
достовірної інформації, визначення часу вчинення злочину, передбаченого 
у ст. 3661 КК України, вартісних критеріїв недостовірної інформації як пред-
мета відповідного складу злочину, а також власне предмета декларування 
недостовірної інформації.
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SOME DRAWBACKS OF CRIMINAL AND LEGAL REACTION FOR VIOLATION 
OF FINANCIAL CONTROL REQUIREMENTS

Abstract. The article focuses on certain shortcomings of criminal legal response to violations 
of the requirements of financial control (Article 3661 of the Criminal Code of Ukraine). In particular, 
the problems of normative clarification of the Nazi in the field of electronic declaration, excessive 
complexity for understanding norms relating to electronic declaration, mixed wrongful declarations 
of inaccurate information and the establishment of guilt during the qualification, criminal evaluation 
of the submission by the subject of the declaration of false information about the objects that this 
person uses, the establishment of signs of a special subject of the offense provided for in art. 3661 of 
the Criminal Code of Ukraine. 

The purpose of the article is to identify the some drawbacks of criminal and legal reaction 
for violations of financial control requirements on the basis of an analysis of the case law of the 
application of Art. 3661 “Declaration of untrue information” of the Criminal Code of Ukraine.

The article concludes that the explanations of the National Agency for the Prevention of Corruption 
in the field of electronic declaration are not normative because they are not assigned to this 
agency by the Law «On Prevention of Corruption». Therefore, according to the author, they are not 
obligatory for the subjects of declaration. The blatant nature of the disposition of Article 3661 of the 
Criminal Code of Ukraine stipulates the need to address both anti-corruption and other regulatory 
legislation, which raises difficulties in assessing the actions of a person under this article. It has 
been determined that the mixed unlawfulness of the declaration of inaccurate information causes 
the establishment during the qualification of the awareness of the offense of the act, which includes 
the comprehension of regulatory requirements in the field of anti-corruption and other regulatory 
legislation of Ukraine. It is concluded that in the event that the subject of the declaration did not 
indicate in the e-declaration on the object of the real estate that he owns or did not indicate its value, 
this can not be blamed on the subject of declaration in qualification according to the Article 3661 of 
the Criminal Code of Ukraine as a submission by such a subject of deliberately false information in 
the e-declaration. It is recommended during qualification in the article 3661 of the Criminal Code 
of Ukraine in the procedural documents to clearly identify and establish that a person has special 
features of the subject of the offense provided for in this article. It can not be limited to the general 
wording of the Law of Ukraine «On Prevention of Corruption».

Keywords: declaration; e-declaration; inaccurate information; intentional failure; direct 
intent; mixed misconduct.


