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З переходом економіки 
України до ринкових відносин 
помітно збільшилась кількість 
злочинів економічної спрямова-
ності та їх різновидів. Під впли-
вом ринкових перетворень змі-
нилась структура економічної 
злочинності, в країні з’явилися 
злочини, характерні для еконо-
мічно розвинутих країн. До таких 
діянь належать зловживання у 
сфері сплати податків, кредиту-
вання, матеріального виробниц-
тва, валютного регулювання еко-
номічної діяльності та ін. Від-
повідно, значно ускладнилась і 
термінологія, яка використо-
вується для позначення цих груп 
злочинів. У зв’язку із цим зараз 
спостерігається помітна плута-
нина з термінами і поняття «зло-
чини у сфері економіки», «еконо-
мічні злочини», «злочини еконо-
мічної спрямованості», «злочини 
у сфері економічної діяльності», 
«злочини у сфері господарської 
діяльності» та деякі інші часто 
використовуються як тотожні, що 
негативно впливає як на стан, 
так і на ефективність боротьби 

із цими видами злочинів.
Аналогічні процеси через 

невизначеність термінології 
спостерігаються і в статистичній 
звітності МВС, де зміна термінів 
призводить до зміни методології 
обчислення кількості цих видів 
злочинів, а брак визначених 
понять – до відсутності критеріїв 
віднесення злочинів до різних 
груп, що відкриває шлях до мані-
пуляцій статистичними показни-
ками [3, с. 112]. У зазначеному 
аспекті проблеми розслідування, 
а певною мірою й систематизації 
злочинів у царині економіки 
досліджувались у роботах  
Н.О. Данилової, Є.Є. Дементьє-
вої, О.Г. Кальмана, В.Д. Ларічева, 
Г.А., Матусовського, Є.Б. Серової 
та ін. 

Економіка України у своєму 
розвитку проходила різні етапи, 
які обов’язково знаходили своє 
відбиття як у кримінально-пра-
вових, так і в криміналістичних 
класифікаціях злочинів. Кожна 
система економічних злочинів 
відображала в тому числі й стан 
економіки країни в певний істо-
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ричний період. Зараз структура 
сучасної економічної злочин-
ності під впливом різноманітних 
соціально-економічних чинників 
значно ускладнилась, що об’єк-
тивно призводить до перегляду 
існуючих класифікацій злочинів, 
у тому числі й за криміналістич-
ними критеріями. Склади зло-
чинів господарських і проти 
власності в основному нові для 
українського кримінального 
права й криміналістики і тому 
потребують нових рішень для їх 
класифікацій.

При класифікації великих 
груп злочинів (а група економіч-
них злочинів – найбільша в чин-
ному КК) треба враховувати 
багато їх особливостей – кримі-
нально-правових і криміналіс-
тичних, у тому числі родового й 
видового об’єктів. У цьому зв’язку 
в науковій літературі вже звер-
талась увага криміналістів на 
необхідність розрізняти категорії 
«злочини у сфері економіки» і 
«економічні злочини» [4, с. 217]. 
При такому підході перша роз-
глядається в більш широкому 
розумінні, яке охоплює не тільки 
злочини економічні, а й ті, що 
посягають на відносини влас-
ності з боку осіб, не наділених 
функціями службового управ-
ління й розпорядження майном, 
так званих сторонніх осіб, які 
вчиняють такі корисливі злочини, 
як крадіжка та інші, а також 
корисливо-насильницькі діяння, 

що посягають на чуже майно 
(розбій, грабіж, вимагання тощо). 
Що стосується другої – «еконо-
мічні злочини», то це поняття 
хоча й досить широке проте 
вужче першого. Економіка 
держави містить у собі певну 
сукупність відносин між людьми, 
які виникають в процесі вироб-
ництва, розподілу, обміну й спо-
живання матеріальних благ. 
Тому злочинні посягання на сус-
пільні відносини, що становлять 
сутність економіки, можна виді-
лити як економічні злочини. Їх 
відмінною рисою є спрямо-
ваність на економічні інтереси. 

Аналіз економічної злочин-
ності дозволяє дійти  висновку, 
що це комбіноване поняття, яке 
охоплює злочини, що не обме-
жується посяганням на один 
об’єкт, який охороняється кримі-
нальним законом. Підґрунтям 
для таких злочинів є власність, 
товари, гроші, господарська 
діяльність, податки, цінні папери 
тощо. Тому економічні злочини 
становлять сукупність корисли-
вих посягань на власність і сис-
тему народного господарства, 
порядок керування ним з боку 
осіб, які виконують певні функції 
в системі економічних відносин. 
Ці кримінально-правові об’єкти 
посягань об’єднуються загаль-
ним терміном – «економіка». В 
економічну злочинність слід 
включати й злочини посадових 
осіб, але не будь-які, а тільки ті, 
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що спричиняють суттєву шкоду 
саме у сфері економіки. 

Отже, до економічних нале-
жать злочини проти власності, 
господарські та деякі посадові. 
Ці їх види  є важливою частиною 
корисливої злочинності, яка без-
посередньо пов’язана з еконо-
мічними відносинами. Ось чому, 
виходячи з завдань криміналіс-
тики їх доцільно розглядати як 
самостійну групу злочинів. Ана-
логічно вирішується це питання 
і в багатьох інших країнах, де 
економічні злочини утворюють 
відносно самостійну групу пра-
вопорушень [6, с. 256]. 

Також важливо відмітити, 
що поняття «економічний зло-
чин», яке пропонується для обо-
роту у вітчизняному праві у 
вищевказаній інтерпретації, за 
змістом найближче знаходиться 
до визначення злочинів еконо-
мічних, яке сформувалося серед 
зарубіжних правників. До числа 
економічних вони відносять зло-
чини податкові, митні, валютні, 
підробку чеків, векселів, грошо-
вих знаків та документів, шах-
райство, пов’язане з організа-
цією фіктивних фірм, псевдобан-
крутство, обман кредиторів, зло-
вживання довірою, різні прояви 
монополізму й недобросовісної 
конкуренції. Спільним для цих 
категорій є те, що вони характе-
ризуються одними і тими ж озна-
ками. Є.Є. Дементьєва, яка 
досліджувала економічну зло-

чинність у зарубіжних країнах, 
виділила ознаки, характерні й 
для економічних злочинів в 
Україні, зокрема: (1) здійсню-
ються в процесі професійної 
діяльності; (2) вчиняються в рам-
ках і під прикриттям законної еко-
номічної діяльності; (3) носять 
корисливий характер; (4) мають 
тривалий систематичний розви-
ток; (5) наносять шкоду економіч-
ним інтересам держави, приват-
ного підприємництва та грома-
дян; (6) учиняються юридичними 
і фізичними особами, які діють 
від імені і в інтересах підприємс-
тва [2, с. 5].

З урахуванням з вищевикла-
деного, вважаємо, що до еконо-
мічних слід віднести  такі види 
злочинів, передбачених чинним 
Кримінальним кодексом: 

1. Злочини проти власності: 
шахрайство (ст. 190); привлас-
нення, розтрата майна або заво-
лодіння ним шляхом зловжи-
вання службовим становищем 
(ст. 191).

2. Злочини проти фінансової 
системи: виготовлення, збері-
гання, придбання, переведення, 
пересилання, ввезення в Україну 
з метою збуту або збут підроб-
лених грошей, державних цінних 
паперів чи білетів державної 
лотереї (ст. 199); незаконні дії з 
документами на переказ, платіж-
ними картками та іншими засо-
бами доступу до банківських 
рахунків, обладнанням для їх 
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виготовлення (ст. 200); контра-
банда (ст. 201); незаконне виго-
товлення, зберігання, збут або 
транспортування з метою збуту 
підакцизних товарів (ст. 204); 
ухилення від повернення виручки 
в іноземній валюті (ст. 207); неза-
конне в ідкриття або вико -
ристання за межами України 
валютних рахунків (ст. 208); ухи-
лення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів) (ст. 212); 
підроблення знаків поштової 
оплати і проїзних квитків (ст. 215); 
незаконне виготовлення, підроб-
лення, використання або збут 
незаконно виготовлених, одер-
жаних чи підроблених марок 
акцизного збору чи контрольних 
марок (ст. 216); шахрайство з 
ф і н а н с о в и м и  р е с у р с а м и  
(ст. 222); порушення порядку 
випуску (емісії) та обігу цінних 
паперів (ст. 223); виготовлення, 
збут та використання підробле-
них недержавних цінних паперів 
(ст. 224).

3. Злочини у сфері вико-
нання бюджету: порушення зако-
нодавства про бюджетну сис-
тему України (ст. 210); видання 
нормативно-правових або роз-
порядчих актів, які змінюють 
доходи і видатки бюджету всу-
переч встановленому законом 
порядку (ст. 211).

4. Злочини у сфері підпри-
ємницької діяльності: порушення 
порядку зайняття господарською 
та банк івською діяльністю  

(ст. 202); зайняття забороненими 
видами господарської діяльності 
(ст. 203); незаконний обіг дисків 
для лазерних систем зчиту-
вання, матриць, обладнання та 
сировини для їх виробництва 
(ст. 2031); фіктивне підприємниц-
тво (ст. 205); протидія законній 
господарській діяльності (ст. 206); 
легалізація (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом 
(ст. 209); порушення порядку 
здійснення операцій з мета-
лобрухтом (ст. 213); порушення 
правил здачі дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння 
(ст. 214); фіктивне банкрутство 
(ст. 218); доведення до банкрутс-
тва (ст. 219); приховування стій-
кої фінансової неспроможності 
(ст. 220); незаконні дії у разі бан-
крутства (ст. 221).

5. Злочини у сфері вільної 
конкуренції: примушування до 
антиконкурентних узгоджених 
дій (ст. 228); незаконне вико-
ристання знака для товарів і пос-
луг, фірмового найменування, 
кваліфікованого зазначення 
походження товару (ст. 229);  
незаконне збирання з метою 
використання або використання 
відомостей, що становлять 
комерційну або банківську таєм-
ницю (ст. 231); розголошення 
комерційної або банківської 
таємниці (ст. 232).

6. Злочини у сфері привати-
зації: незаконна приватизація 
державного, комунального майна 
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(ст. 233); незаконні дії щодо при-
ватизаційних паперів (ст. 234); 
недотримання особою обо-
в’язкових умов щодо приватиза-
ції державного, комунального 
майна або підприємств та їх 
подальшого використання 
(ст. 235).

7. Злочини у сфері прав спо-
живачів: незаконне виготов-
лення, збут або використання 
державного пробірного клейма 
(ст. 217); обман покупців та 
замовників (ст. 225); фальсифі-
кація засобів вимірювання 
(ст. 226);  випуск або реалізація 
н е до бр ояк і с н о ї  пр о д у к ц і ї 
(ст. 227).

8. Службові злочини (за 
наявності матеріальних збитків): 
зловживання владою або служ-
бовим становищем (ст. 364); 
перевищення влади або службо-
вих повноважень (ст. 365); служ-
бові підроблення (ст. 366); служ-
бова недбалість (ст. 367); одер-
жання хабара (ст. 368); давання 
хабара (ст. 369); провокація 
хабара (ст. 370).

9. Злочини у сфері комп’ю-
терної діяльності: несанкціоно-
ване втручання в роботу елект-
ронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), автоматизованих 
систем комп’ютерних мереж чи 
мереж електрозв’язку (ст. 361); 
створення з метою використання, 
розповсюдження або збуту шкід-
ливих програмних чи технічних 
засобів, а також їх розповсюд-

ження або збут (ст. 3611); несан-
кціоновані збут або розповсюд-
ження інформації з обмеженим 
доступом, яка зберігається в 
електронно-обчислювальних 
машинах (комп’ютерах), автома-
тизованих системах, комп’ю-
терних мережах або на носіях 
такої інформації (ст. 3612); несан-
кціоновані дії з інформацією, яка 
оброблюється в електронно-
обчислювальних машинах (ком-
п’ютерах), автоматизованих сис-
темах, комп’ютерних мережах 
або зберігається на носіях такої 
інформації, вчинені особою, яка 
має право доступу до неї (ст. 362); 
порушення правил експлуатації 
електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), автомати-
зованих систем, комп’ютерних 
мереж чи мереж електрозв’язку 
або порядку чи правил захисту 
інформації, яка в них оброб-
ляється (ст. 363).

Це класифікація економіч-
них злочинів в основному за 
кримінально-правовими озна-
ками. Вона надає загальне уяв-
лення про характер і види зло-
чинів, але не враховує всіх спе-
цифічних умов економічної ді-
яльності, які мають важливе зна-
чення для боротьби із цими 
складними злочинами. У зв’язку 
з цим злочини треба класифіку-
вати за іншими ознаками, 
істотними з криміналістичної 
точки зору, які різнять одну групу 
від іншої. Цілі таких класифікацій 
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визначаються завданнями кримі-
налістичної науки та практики 
розслідування злочинів, зок-
рема, необхідністю вдоскона-
лення окремих методик розслі-
дування й індивідуалізації кримі-
налістичних методів їх роз-
криття. Причому подібні класи-
фікації можуть поєднувати як 
криміналістичні, так і кримі-
нально-правові підстави. 

З огляду на це серед вели-
кої групи економічних можна 
виділити злочини у сфері еконо-
мічної діяльності, які вчиняються 
в царині матеріального вироб-
ництва, що становить основу 
будь-якої економіки. Вони є 
невід’ємною частиною, елемен-
том системи економічних зло-
чинів, які, у свою чергу, є части-
ною ширшого класифікаційного 
поняття – злочинів у сфері еко-
номіки. При такій класифікації 
враховується родовий об’єкт 
злочинного посягання і з’яв-
ляється чітка тріада, ієрархія цих 
понять. 

Злочини у сфері економічної 
діяльності тісно пов’язані з поточ-
ною господарською діяльністю в 
промисловості, будівництві, сіль-
ському господарстві. Основу 
цього виду злочинів складають 
злочини окремі господарські і 
проти власності. Вони найтіс-
ніше пов’язані між собою, оскільки 
власність на засоби та способи 
виробництва – необхідна основа 
виробничих відносин, у яких 

здійснюється господарська 
діяльність. У той же час пра-
вильна господарська діяльність 
є необхідною умовою й гаран-
тією успішного розвитку і при-
множення власності. Родовим 
об’єктом цих злочинів є сукуп-
ність виробничих відносин з при-
воду виробництва матеріальних 
благ.

При вчиненні злочинів цього 
виду посягання відбувається 
шляхом впливу на предмет цих 
відносин: майно, основні фонди, 
оборотні та інші кошти, сировину, 
продукцію, валютні кошти, цінні 
папери та на все інше, що можна 
віднести до матеріальних цін-
ностей. Для способів таких про-
типравних діянь характерно те, 
що вони мають максимально 
завуальований характер і вчиня-
ються без застосування насиль-
ства. 

Відмінною й водночас інте-
груючою ознакою розглядуваних 
злочинів є те, що вони вчиню-
ються особами, діяльність яких 
має економічний характер і які 
безпосередньо включені в про-
цес матеріального виробництва 
(співробітники підприємств неза-
лежно від форм власності, зок-
рема, матеріально-відповідальні 
та службові особи). 

Суттєвою ознакою злочинів 
у сфері економічної діяльності є 
їх криміналістична однорідність, 
тобто детермінованість однако-
вою обстановкою виробництва 
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(сюди належать галузь, вироб-
нича дільниця, місце, час, канали 
збуту, реалізації здобутого зло-
чинним шляхом та ін.), учинення 
хоча й різними, але порівняно 
близькими способами, однакові 
характеристики особи злочинця 
й предмета посягання. Звідси 
можна зробити висновок, що 
криміналістичні характеристики 
цих видів злочинів також мають 
багато спільного.

До злочинів у сфері еконо-
мічної діяльності слід відносити: 
привласнення, розтрата майна 
або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим стано-
вищем (ст. 191 КК); порушення 
порядку зайняття господарською 
та банківською діяльністю (ст. 202 
КК); зайняття забороненими 
видами господарської діяльності 
(ст. 203 КК); незаконний обіг дис-
ків для лазерних систем зчиту-
вання, матриць, обладнання та 
сировини для їх виробництва 
(ст. 2031 КК); незаконне виготов-
лення, зберігання, збут або 
транспортування з метою збуту 
підакцизних товарів (ст. 204 КК); 
фіктивне підприємництво (ст. 205 
КК); порушення порядку здійс-
нення операцій з металобрухтом 
(ст. 213 КК); незаконне виготов-
лення, п ідроблення, вико -
ристання або збут незаконно 
виготовлених, одержаних чи 
підроблених марок акцизного 
збору чи контрольних марок 

(ст. 216 КК); незаконне виготов-
лення, збут або використання 
державного пробірного клейма 
(ст. 217 КК); фальсифікація 
засобів вимірювання (ст. 226 КК); 
випуск або реалізація недобро-
якісної продукції (ст. 227 КК); 
незаконне використання знака 
для товарів і послуг, фірмового 
найменування, кваліфікованого 
зазначення походження товару 
(ст. 229 КК).

Об’єднання в окрему групу 
цих злочинів надає змогу на нау-
ковому рівні розробити загальні 
питання їх виявлення, викриття 
й розслідування і на цій підставі 
сформулювати ефективні мето-
дичні рекомендації, в тому числі 
по розслідуванню кожного з 
них.

Економіка традиційно поді-
ляється на низку сфер, тому й 
злочини цієї групи можуть вчи-
нятися в будь-якій галузі. Галу-
зевий критерій є досить пошире-
ним при класифікаціях економіч-
них злочинів (наприклад, при-
власнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом злов-
живання службовим станови-
щем (розкрадання), серед яких 
вирізняють злочини, вчиненні в 
легкій і харчовій промисловості, 
сільському господарстві, бюд-
жетних закладах, будівництві  
та ін.). Оскільки зараз кількість 
різновидів злочинів у сфері еко-
номіки значно збільшилась, цей 
критерій потребує певного укруп-
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нення для об’єднання схожих 
злочинів за криміналістичними 
характеристиками й методиками 
розслідування, а це дозволить 
виявити спільні для них кримі-
налістичні закономірності й уник-
нути непотрібного дублювання 
методичних рекомендацій.

Запропоновану класифіка-
цію злочинів економічної спрямо-
ваності на такі класи, як «злочини 
у сфері економіки», «економічні 
злочини» і «злочини у сфері еко-
номічної діяльності» проведено 
на підставі укрупнених критеріїв, 
у тому числі й галузевого. Треба 
зазначити, що ці 3 категорії є 
більшою мірою криміналістич-
ними поняттями, а ніж кримі-

нально-правовими, оскільки 
охоплюють досить великі групи 
різних за кримінально-правовим 
об’єктом видів злочинів. Водно-
час вони поєднуються між собою 
спільними криміналістичними 
ознаками, що виявляються в 
особливостях обстановки та спо-
собу вчинення злочинів, пред-
мета посягання, типологічних 
даних про особу злочинця тощо. 
Перспективність такого підходу 
до класифікації економічних зло-
чинів підтверджується тим, що в 
криміналістиці з’явились дослід-
ження ще одного їх великого 
класу під назвою «злочинів у 
сфері банківської діяльності» 
[Див.: 1, с. 48; 5, с. 75].
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