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Лекція № 18 

Тема :   Кримінальні правопорушення    у сфері господарської 

діяльності 

План: 

1.Поняття кримінальних правопорушень  у сфері господарської діяльності.  

2.Контрабанда  

3.Відповідальність за фіктивне підприємництво.  

4.Протидія законній господарській діяльності.  

5.Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого 

Самостійна робота № 18 

1. Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з 

приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та 

рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, 

заборонених до вивезення за межі митної території України (ст. 201.1 ККУ).  

2.Підроблення документів, що їх подають для проведення державної реєстрації 

юридичної особи та фізичних осіб – підприємців(ст. 205.1 ККУ).   

3.Доведення до банкрутства(ст. 219 ККУ).  

4.Відповідальність за злочини на фондовому ринку(ст. 222.1- 227 ККУ). 
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1. Поняття злочинів у сфері господарської діяльності. 

Під кримінальними правопорушеннями  у сфері господарської діяльності слід 

розуміти передбачені нормами розділу VII Особливої частини КК посягання на порядок 

обігу грошей, цінних паперів, інших документів, на системи оподаткування, 

бюджетного і валютного регулювання, порядок переміщення предметів через митний 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1685/1/Osnovna%20chastyna.pdf
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кордон, порядок зайняття підприємницькою та іншою господарською діяльністю, права 

і законні інтереси кредиторів і споживачів, добросовісну конкуренцію і 

антимонополістичну діяльність, а також на порядок приватизації. 

Залежно від безпосереднього об’єкта посягання, можуть бути таких видів: 

1. Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України 

(статті 199, 200, 201, 210, 211, 212, 212¹, 204 і 216 КК). 

2. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності 

господарюючих суб'єктів (статті , 203, 203¹, 205, 206, 209, 209¹, 213, 229, 231 і 232 КК). 

3. Злочини у сфері банкрутства (статті 218, 219, 220 і 221 КК). 

4. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів (статті 

222, 223¹, 223², 224, 232¹, 232² КК). 

5. Злочини у сфері обслуговування споживачів (стаття 227 КК). 

6. Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна (стаття 233 КК) 

Родовим об’єктом  кримінальних правопорушень  в сфері господарської діяльності 

можна визначити суспільні відносини, що виникають в процесі виробництва всією 

сукупністю галузей господарства суспільного продукту, його розподілу та обміну, 

виконання робіт та надання послуг вартісного характеру, а також в процесі формування 

та виконання бюджетів від результатів господарювання. 

Майже половина  кримінальних правопорушень  в сфері господарської діяльності 

мають бланкетні диспозиції. Правильна кваліфікація цих  кримінальних правопорушень  

неможлива без звернення до інших законодавчих та нормативних актів, за допомогою 

яких розкриваються об’єктивні і суб’єктивні ознаки цих кримінальних правопорушень. 

У необхідних випадках слід обов‘язково звертатися до положень ГК, Митного кодексу 

України, Кодексу  з процедур банкрутства,  Законів “Про  захист економічної 

конкуренції”, “Про захист прав споживачів” та інших. 

Із загальної кількості кримінальних правопорушень, про які йдеться у розділі VII 

Особливої частини КК, більше половини є предметними, тобто такими, що містять 

вказівку на наявність предмета злочину безпосередньо у диспозиції статті. В таких 

випадках, предмет кримінальних правопорушень  набуває значення обов’язкової 

ознаки складів цих  кримінальних правопорушень  і підлягає обов’язковому 
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встановленню та доведенню. Відсутність предмета кримінальних правопорушень    в 

такому разі свідчить про відсутність складу злочину. 

За конструкцією об’єктивної сторони  кримінального правопорушення  в сфері 

господарської діяльності переважно складаються із кримінальних правопорушень  з 

матеріальним складом, обов’язковими ознаками яких є діяння (дія або бездіяльність), 

суспільно небезпечні наслідки та безпосередній причинний зв’язок. 

Суб’єктами господарських кримінальних правопорушень  можуть бути визнані ті 

фізичні особи, які безпосередньо займаються господарською діяльністю, представляють 

інтереси господарюючих суб’єктів чи держави в сфері господарської діяльності. 

Зокрема, суб’єктів господарських кримінальних правопорушень, залежно від 

притаманним їм обов‘язкових і додаткових властивостей, кола прав і обов’язків, що 

покладені на них правовими приписами, можна поділити на дві категорії: 1) спеціальні 

суб‘єкти (наприклад, посадова особа, підприємець, власник, засновник, учасник, 

уповноважена особа, не власник тощо); 2) будь-яка особа, наділена ознаками суб’єкта 

злочину, яка порушує або не виконує певні господарські обов‘язки і вимоги. 

Суб’єктивна сторона кримінальних правопорушень  у сфері господарської 

діяльності характеризується умисною формою вини. 

 

2. Контрабанда ( ст. 201).  

Контрабанда (згідно ст.. 201 ККУ) -  це переміщення через митний кордон України 

поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних 

цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, 

зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до 

неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів 

негласного отримання інформації. 

Основним безпосереднім об'єктом злочину є встановлений порядок переміщення 

відповідних предметів через митний кордон України, який є необхідною умовою 

нормальної діяльності митних органів по стягненню передбачених законодавством 

платежів, здійсненню митного контролю і митного оформлення предметів. Додатковим 

факультативним об'єктом контрабанди можуть виступати встановлений порядок обігу 
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предметів дозвільної системи, порядок сплати податків, зборів та інших обов'язкових 

платежів, громадська безпека, здоров'я населення. 

Усі предмети контрабанди поділяються на дві групи:  

1) предмети, яким притаманні спеціальні ознаки, що надають підстави для 

кваліфікації їх незаконного переміщення через митний кордон України за ст. 201 

незалежно від розміру контрабанди:  

а) історичні та культурні цінності;  

б) отруйні, сильнодіючі, радіоактивні або вибухові речовини;  

в) зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів 

до неї);  

г) стратегічно важливі сировинні товари, щодо яких законодавством встановлено 

відповідні правила вивезення за межі України, їх вільний обіг згідно з чинним 

законодавством може істотно обмежуватись і для переміщення їх через митний кордон, 

як правило, потрібен спеціальний дозвіл, Специфіка предмета злочину у таких 

ситуаціях зумовлює необхідність кваліфікації за сукупністю злочинів (застосуванню, 

крім ст. 201, підлягають, зокрема, ст. ст. 263, 265, 267, 321);  

2) товари, які вільно обертаються в Україні і незаконне переміщення яких через 

митний кордон України утворює склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201, лише у 

випадку вчинення його у великих розмірах. 

Контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів потрібно кваліфікувати за ст. 305. 

Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з 

приховуванням від митного контролю підробленої національної валюти України, 

іноземної валюти, державних цінних паперів або білетів державної лотереї, здійснюване 

з метою їх збуту на території України чи за кордоном, треба кваліфікувати не як 

контрабанду, а як готування до їх збуту (ст. ст. 14, 199). 

Вивезенню з України не підлягають:  
а) культурні цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного 

надбання; 

 б) культурні цінності, включені до Національного архівного фонду; 

 в) культурні цінності, включені до Музейного фонду України. 

Об'єктивна сторона контрабанди виражається в діях, які полягають у незаконному 

переміщенні відповідних предметів через митний кордон України. 
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Під переміщенням через митний кордон слід розуміти ввезення на митну територію 

України, вивезення з цієї території або транзит через територію України товарів та 

інших предметів у будь-який спосіб, включаючи використання з цією метою спеціально 

тренованих тварин, трубопровідного транспорту та ліній електропередачі. Предмети 

контрабанди можуть бути переміщені через сухопутний, морський або повітряний 

кордон як разом з особами, які його перетинають, так і окремо від них, наприклад, у 

разі відправлення вантажу поштою.  

Обов'язковою ознакою складу злочину є місце його вчинення - це митний кордон. 

Митний кордон збігається з державним кордоном України (див. коментар до ст. 331), за 

винятком меж спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон є 

складовою частиною митного кордону України.  

Переміщення предметів через митний кордон України поза митним контролем означає їх 

переміщення:  

1) поза місцем розташування митниці;  

2) в розташуванні митниці, але поза зоною митного контролю;  

3) поза часом здійснення митного оформлення (тобто до відкриття чи після закриття митниці, яка є 

тимчасовою або працює не цілодобово);  

4) із незаконним звільненням від митного контролю. 

Переміщення предметів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю - це 

їх переміщення:  

1) з використанням тайників (спеціально, з метою вчинення контрабанди, виготовлених або 

обладнаних схованок в транспортних засобах, Устаткуванні, тарі, предметах одягу тощо);  

2) з використанням інших засобів, що утруднюють виявлення предметів (з приховуванням 

предметів в організмі чи на тілі людини або тварини, в одязі, взутті, головному вбранні, в порожнинах 

транспортного засобу, в багажі, продуктах харчування, речах особистого користування тощо);  

3) шляхом надання одним предметам вигляду інших через істотну заміну зовнішніх характерних 

ознак предметів, а також їх тари, упаковки тощо, що дозволяє віднести предмети контрабанди до 

предметів іншого виду (наприклад, так зване камуфлювання справжності);  

4) з поданням митному органу України як підстави для переміщення предметів через митний 

кордон певних документи: а) підроблених; б) одержаних незаконним шляхом (наприклад, результаті 

надання уповноваженій особі як підстави для видачі Документів завідомо неправдивих відомостей або 

внаслідок зло- 

вживання службовою особою своїм службовим становищем чи службової недбалості); в) що містять 

неправдиві дані (щодо ваги І кількості асортименту, найменування, вартості предметів, їх інших 

характеристик, щодо суті угоди, відправника або одержувача предметів, щодо держави, з якої вони 

вивезені або в яку переміщуються): г) що є підставою для переміщення інших предметів. 

Використання підробленого документа охоплюється поняттям "приховування від митного контролю" і 

додаткової кваліфікації за ч. З ст. 358 не потребує. 

Переміщення товарів, які перебувають у вільному обігу в Україні, утворює склад 

розглядуваного злочину тоді, коли воно вчинено одним із двох вказаних у ст. 201 

способів, тобто у даному разі спосіб виступає обов'язковою ознакою складу злочину. 

Крім того, переміщення товарів визнається злочином лише за умови, що воно вчинене у 

великих розмірах. Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо 
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їхня вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян (примітка до ст. 201). 

Переміщення товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного 

контролю, однак не у великих розмірах, тягне адміністративну відповідальність згідно з 

МК. 

Вартість предметів контрабанди визначається за національною валютою України за 

допомогою нормативних актів про ціни та ціноутворення на відповідні товари, вільних 

ринкових цін на них, а у разі їх відсутності таких цін - на підставі висновків 

товарознавчої експертизи. 

У разі, якщо предмет контрабанди відсутній (знищений, реалізований, вивезений за межі України 

або місце його знаходження невідоме) чи істотно змінився (пошкоджений тощо), при визначенні його 

вартості використовуються відомості, які містяться у документах. Вартість може визначатись на 

підставі цін на ідентичні або на подібні товари відповідно до порядку, встановленого митним 

законодавством. 

Контрабанда є злочином з формальним складом. 

Суб'єктом злочину є осудна особа, яка досягла 16-річного віку, у т.ч. особа, яка 

користується правом дипломатичного імунітету. Дії службової особи, яка сприяла 

незаконному переміщенню предметів через митний кордон, слід розглядати як 

пособництво у контрабанді та, за наявності підстав, як відповідний злочин у сфері 

службової діяльності. 

Якщо контрабандою займається службова особа з використанням свого службового становища 

(наприклад, працівники митниць, військовослужбовці прикордонних військ, капітани суден, 

дипломатичні працівники), дії винного потрібно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених 

ст. ст. 201, 364 (365) або ст. 423 (424). 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Недекларування 

відповідних предметів, вчинене з необережності, не містить ознак коментованого 

складу злочину.  

Не може бути притягнута до кримінальної відповідальності за контрабанду особа, яка 

добросовісно помиляється щодо того, чи є даний предмет культурною цінністю або 

отруйною речовиною (наприклад, якщо ця культурна цінність тривалий час зберігалась 

у родині особи або якщо ця речовина була вільно придбана особою в крамниці іншої 

країни).  

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 201) є вчинення його; 

 1) за попередньою змовою групою осіб;  
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2) особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею. 

 

3. Відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205) 

Основним безпосереднім об’єктом злочину є встановлений законодавством порядок 

здійснення підприємницької діяльності.  

Додатковим – порядок кредитування, добросовісна конкуренція, право власності. 

Факультативним об’єктом можуть виступати відносини оподаткування. 

 Об’єктивна сторона фіктивного підприємництва виражається в одній з двох дій: 

а) створення юридичної особи будь-якої організаційно-правової форми – суб’єкта 

підприємницької діяльності;  

б) придбання такої юридичної особи. 

 Під створенням суб’єкта підприємницької діяльності потрібно розуміти вчинення дій, результатом 

яких є юридичне заснування нової, раніше не існуючої організації, котра має на меті одержання 

прибутку. Злочин у цій формі вважається закінченим з моменту державної реєстрації такої організації. 

Придбання суб’єкта підприємницької діяльності означає набуття прав на юридичну особу в тій 

частині, яка дозволяє фактично керувати діяльністю даного підприємства, впливати на прийняття 

рішень його керівних органів (це, наприклад, купівля контрольного пакету акцій акціонерного 

товариства, придбання майна підприємства, яке приватизується, передача власником приватного 

підприємства своїх прав іншій особі). Не визнається придбанням одержання за плату чи з інших 

підстав у користування установчих документів юридичної особи, її печатки або штампу та здійснення 

господарської діяльності від імені суб’єкта підприємництва. 

Злочин вважається закінченим з моменту створення або придбання зазначеного у ч. 1 

ст. 205 суб’єкта господарювання. 

Суб’єктом злочину може бути:  

а) фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку і виступає як засновник або 

набувач суб’єкта підприємництва – юридичної особи або за допомогою чужих чи 

підроблених документів реєструє такого суб’єкта;  

б) службова особа підприємства або організації, яка прийняла рішення про створення 

чи придбання іншої юридичної особи; в) засновник юридичної особи, який прийняв 

таке ж рішення. 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і спеціальною 

метою – прикрити незаконну діяльність або здійснення видів діяльності, щодо яких є 

заборона.  
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Для кваліфікації за ст. 205 КК треба встановити наявність у винної особи 

зазначеної мети на момент створення або придбання суб’єкта підприємницької 

діяльності.  

Під незаконною діяльністю слід розуміти такі види діяльності, які особа або не має 

права здійснювати взагалі, або ж, маючи право на їх здійснення за певних умов чи з 

дотриманням певного порядку, здійснює їх з порушенням цих умов та порядку. Такою 

діяльністю може бути визнано, зокрема: легалізацію доходів, отриманих злочинним 

шляхом; конвертацію безготівкових коштів у готівку; ухилення від оподаткування; 

здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню; ведення недобросовісної конкурентної боротьби. В такому разі, за 

наявності передбачених законом підстав кваліфікація має бути сукупною.  

 Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 205) є повторність і заподіяння 

державі, банкові, кредитній установі, іншим юридичним особам або громадянам 

великої матеріальної шкоди. 

 

4.  Протидія законній господарській діяльності.(ст. 206) 

Основним безпосереднім об’єктом злочину є встановлений порядок здійснення 

господарської діяльності, покликаний забезпечити стабільність господарського обороту, 

свободу підприємництва і дотримання засад добросовісної конкуренції, права і законні 

інтереси підприємців.  

Додатковими безпосередніми об’єктами виступають право власності, життя і 

здоров’я особи, встановлений порядок здійснення службовою особою своїх 

повноважень.  

 Обов’язковою ознакою розглядуваного складу злочину є потерпілий – це особа, яка 

здійснює законну господарську діяльність, контролює її і яка здатна самостійно 

прийняти рішення або істотно вплинути на прийняття рішення про припинення або 

обмеження такої діяльності, про укладення чи неукладення угоди  

Об’єктивна сторона злочину полягає у діях винного, які характеризуються 

поєднанням двох складових.  

По-перше, це протиправна вимога, зміст якої визначений альтернативно і включає в 

себе вимогу:  
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а) припинити займатися господарською діяльністю;  

б) обмежити таку діяльність; 

 в) укласти угоду, виконання якої здатне заподіяти матеріальну шкоду або обмежити 

законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю; 

г) не виконувати укладену угоду, що може потягти за собою такі ж негативні 

наслідки.  

По-друге, це погроза насильства над потерпілими чи близькими йому особами або погроза 

пошкодження чи знищення їхнього майна.  

Під особами, близькими для потерпілого, потрібно розуміти близьких родичів та інших осіб, життя, 

здоров’я та благополуччя яких не є байдужим для потерпілого. Погроза насильством визнається 

ознакою основного, кваліфікованого, та особливо кваліфікованого складів злочину. Обидві складові 

мають бути встановлені при кваліфікації злочину. 

Злочин визнається закінченим з моменту пред’явлення однієї з вказаних вимог, 

поєднаних з відповідною погрозою, незалежно від того, чи вдалося винній особі 

змусити потерпілого вчинити або не вчинити бажані для неї дії.  

Вимога припинення зайняття господарською діяльністю означає вимогу негайно або через деякий 

час повністю припинити таку діяльність (ліквідувати юридичну особу – суб’єкт господарювання, 

продати іншій особі належні потерпілому корпоративні права тощо).  

Вимога обмежити господарську діяльність може полягати у примушуванні потерпілого, зокрема, 

до: припинення певного напряму господарської діяльності; зменшення обсягу продажу товарів, 

припинення або обмеження ділових зв’язків з іншими суб’єктами господарської діяльності тощо.  

Вимога укласти угоду, виконання якої може заподіяти матеріальну шкоду або обмежити законні 

права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, охоплює примушування до 

укладання цивільно-правових, трудових договорів та інших угод, які пов’язані із встановленням, 

зміною або припиненням прав і обов’язків учасників господарського обороту. 

Погроза насильства над потерпілим або близькими йому особами як спосіб протидії законній 

господарській діяльності означає погрозу негайно або у майбутньому застосувати фізичне насильство.  

Погроза пошкодження чи знищення майна має місце у тому разі, коли вона стосується: 1) майна, 

яке належить потерпілому або його близьким на праві приватної власності; 2) майна, що перебуває в 

їхньому віданні чи під їх охороною. Фактичне знищення або пошкодження майна в процесі протидії 

законній господарській діяльності залежно від тяжкості суспільно небезпечних наслідків потребує 

кваліфікації за ч. 2 або ч. 3 ст. 206 КК.  

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 206 КК, визнається закінченим з моменту пред’явлення 

однієї із вказаних вимог, поєднаних з відповідною погрозою, незалежно від того, 

вдалося чи ні винній особі змусити потерпілого вчинити або не вчинити бажані для неї 

дії.  

Суб’єктом злочину визнається фізична осудна особа, що досягла 16-річного віку. 

Частина 3 ст. 206 КК передбачає спеціального суб’єкта – службову особу. 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом та спеціальною 

метою: домогтися припинення господарської діяльності або її обмеження, укладання 

угоди чи її не виконання 
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Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 206 КК) є: 1) повторність; 2) вчинення 

злочину за попередньою змовою групою осіб; 3) погроза вбивства чи тяжких тілесних 

ушкоджень; 4) застосування насильства, що не є небезпечним для життя і здоров’я; 

5) пошкодження чи знищення майна.  

Особливо кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 3 ст. 206 КК) є: 1) вчинення 

злочину організованою групою; 2) використання службовою особою службового 

становища; 3) застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я; 4) 

заподіяння великої шкоди; 5) спричинення інших тяжких наслідків. 

Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п’ятсот і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Під тяжкими наслідками розуміють заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, 

заподіяння смерті або доведення до самогубства.  

 

5. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, 

здобутого злочинним шляхом (ст. 209).  

Безпосереднім об’єктом злочину визнаються суспільні відносини у сфері 

функціонування державної фінансової системи як гаранта недопущення залучення в 

економіку «брудних» коштів.  

Додатковим об’єктом є засади добросовісної конкуренції, нормальна господарська 

діяльність та відносини сфери оподаткування. 

Предметом злочину є грошові кошти та інше майно, а також права на майно та 

кошти, здобуті в наслідок вчинення протиправного суспільно небезпечного діяння 

(злочину), яке передувало легалізації (відмиванню) доходів. 

Під доходами слід розуміти будь-яку економічну вигоду, одержану внаслідок вчинення суспільно 

небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів. 

Під поняттям “кошти” розглядають гроші в національній або іноземній валюті як готівкою, так і у 

безготівковій формі. 

 До іншого майна належать будь-які речі або сукупність речей, які здатні задовольняти потреби 

людей і брати участь у цивільному обігу. 

 Об’єктивна сторона злочину полягає у вчиненні таких дій: 

 а) вчинення фінансових операцій та інших правочинів;  
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б) вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування їх незаконного 

походження, чи володіння ними, прав на них, джерела їх походження, 

місцезнаходження або переміщення; 

 в) володіння ними або їх використання.  

За конструкцією об’єктивної сторони склад злочину формальний. 

 Суб’єктивна сторона злочину характеризується наявністю прямого умислу. 

Суб’єктом злочину фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку. 

 Кваліфікуючі ознаки вчинення злочину повторно або за попередньою змовою 

групою осіб, або у великому розмірі. 

Особливо кваліфікуючі ознаки вчинення злочину організованою групою або в 

особливо великих розмірах. 

 

 


