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Семінарське заняття 14 

Тема дисципліни: Кримінальні правопорушення  у сфері господарської 

діяльності 

Тема семінару: Порушення порядку зайняття господарською та банківською 

діяльністю 

План 

1. Поняття кримінальних правопорушень  у сфері господарської діяльності.  

2. Відповідальність за зайняття забороненими видами господарської діяльності.  

3. Протидія законній господарській діяльності.  

4. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими 

засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, 

обладнанням для їх виготовлення. 

5. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що 

становлять комерційну або банківську таємницю. 

6. Розголошення комерційної або банківської таємниці. 
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1. Загальна характеристика та види кримінальних правопорушень у сфері 

господарської діяльності.  

2. Загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської 

діяльності. 

3. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності: особливості 

кримінальної відповідальності. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Що таке кримінальні правопорушення  у сфері господарської діяльності?  

2. Яка відповідальність передбачена за зайняття забороненими видами 

господарської діяльності? 

3. Що таке протидія законній господарській діяльності? 

4. Охарактеризуйте незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та 

іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, 

обладнанням для їх виготовлення. 

5. Охарактеризуйте незаконне збирання з метою використання або використання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. 

6. Що таке розголошення комерційної або банківської таємниці?  

 

Дослідницька робота: 

1. Кримінологічні засади формування та реалізації стратегії запобігання злочинам у 

сфері господарської діяльності. 

2. Актуальні проблеми кваліфікації окремих кримінальних правопорушень у сфері 

господарської діяльності.  

3. Система кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності з 

урахуванням останніх змін кримінального законодавства.  

 

Методичні рекомендації 

Перше питання. Студенти повинні визначити, що 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 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. Кримінальні правопорушення у сфері кредитно-фінансової, банківської і 

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

2. Кримінальні правопорушення у сфері підприємництва, конкурентних 
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відносин та іншої діяльності господарюючих суб'єктів (статті , 203, 203¹, 205, 206, 

209, 209¹, 213, 229, 231 і 232 КК). 

3. Кримінальні правопорушення у сфері банкрутства (статті 218, 219, 220 і 221 

КК). 

4. Кримінальні правопорушення у сфері використання фінансових ресурсів та 

обігу цінних паперів (статті 222, 223¹, 223², 224, 232¹, 232² КК). 

5. Кримінальні правопорушення у сфері обслуговування споживачів (стаття 227 

КК). 

6. Кримінальні правопорушення 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. 

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, 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 кримінального правопорушення, яка 

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

Суб’єктивна сторона кримінальних правопорушень  у сфері господарської 

діяльності характеризується умисною формою вини. 

При підготовці до другого питання слід визначити, що відповідно до ст.203 

КК зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, 

встановлена законом, крім випадків, передбачених іншими статями КК, передбачає 

кримінальну відповідальність. 

Об'єктом кримінального правопорушення є встановлений законодавством 

порядок зайняття дозволеними видами господарської діяльності. 

Об'єктивна сторона кримінального правопорушення виражається у зайнятті 

тими видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, крім 



4 

випадків, передбачених іншими статтями КК. 

Суб'єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка 

досягла 16-річного віку і якій законом не заборонено займатися підприємницькою 

діяльністю, а також службова особа, яка дала вказівку здійснювати заборонену для 

даного підприємства діяльність або керувала нею.  

Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення характеризується 

прямим умислом. 

Кваліфікуючими ознаками кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 203) є: 1) 

отримання доходу у великих розмірах; 2) вчинення діяння особою, раніше судимою 

за зайняття забороненими видами господарської діяльності (необхідно, щоб 

судимість за ч. 1 або ч. 2 ст. 203 не була знята або погашена у встановленому 

законом порядку). 

Третє питання. Студенти повинні визначити, що відповідальність за  

протидію законній господарській діяльності передбачена ст. 206 КК. 

Основним безпосереднім об’єктом кримінального правопорушення 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.  

Об’єктивна сторона кримінального правопорушення полягає у діях винного, 

які характеризуються поєднанням двох складових. По-перше, це протиправна 

вимога, зміст якої визначений альтернативно і включає в себе певну вимогу. По-

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

погроза пошкодження чи знищення їхнього майна.  

Студенти також повинні визначити, що кримінальне правопорушення, 

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 кримінального правопорушення визнається фізична осудна особа, 

що досягла 16-річного віку. Частина 3 ст. 206 КК передбачає спеціального суб’єкта 

– службову особу. 

Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення характеризується 

прямим умислом та спеціальною метою: домогтися припинення господарської 

діяльності або її обмеження, укладання угоди чи її не виконання 

Кваліфікуючими ознаками кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 206 КК) є: 

1) повторність; 2) вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою 

групою осіб; 3) погроза вбивства чи тяжких тілесних ушкоджень; 4) застосування 



5 

насильства, що не є небезпечним для життя і здоров’я; 5) пошкодження чи 

знищення майна.  

Особливо кваліфікуючими ознаками кримінального правопорушення (ч. 3 

ст. 206 КК) є: 1) вчинення кримінального правопорушення 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. 

При підготовці до четвертого питання слід визначити, що підробка 

документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських 

рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту 

підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи 

збут передбачає кримінальну відповідальність, відповідно до ст.200 КК. 

Об'єктом кримінального правопорушення є встановлений порядок 

виготовлення, використання та обігу документів на переказ, платіжних карток чи 

інших засобів доступу до банківських рахунків, який забезпечує нормальне 

функціонування банківської системи України. 

Предметом кримінального правопорушення є: 1) документи на переказ 

грошових коштів; 2) платіжні картки; 3) інші засоби доступу до банківських 

рахунків. 

Об'єктивна сторона кримінального правопорушення полягає у: 1) підробці; 2) 

придбанні; 3) зберіганні; 4) перевезенні; 5) пересиланні: 6) використанні чи 7) збуті 

зазначених вище предметів. 

Суб'єктом кримінального правопорушення може бути будь-яка особа віком 

від 16 років. 

Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення характеризується 

прямим умислом. 

Кваліфікуючими ознаками кримінального правопорушення є вчинення його; 1) 

повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб. 

П’яте питання. Студенти повинні визначити, що умисні дії, спрямовані на 

отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю, з метою розголошення 

чи іншого використання цих відомостей (комерційне шпигунство), а також 

незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду 

суб'єкту господарської діяльності передбачають кримінальну відповідальність, 

відповідно до ст.231 КК.  

Об'єктом кримінального правопорушення є встановлений порядок здійснення 

господарської діяльності в частині забезпечення чесної конкуренції між її 

суб'єктами. 
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Об'єктивна сторона кримінального правопорушення характеризується; 1) 

вчиненням дій, спрямованих на отримання відомостей, що становлять комерційну 

таємницю; 2) незаконним використанням таких відомостей. 

 Кримінальне правопорушення є закінченим з моменту спричинення 

власникові комерційної таємниці істотної шкоди. 

Суб'єкт кримінального правопорушення загальний. 

Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення характеризується 

прямим умислом, а для випадків комерційного шпигунства обов'язковою також є 

мета – розголошення або інше використання зібраних відомостей. 

При підготовці до шостого питання слід визначити, що умисне 

розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця 

відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з 

корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту 

господарської діяльності передбачає кримінальну відповідальність, відповідно до 

ст.232 КК.  

Об'єктом кримінального правопорушення є встановлений порядок здійснення 

господарської діяльності в частині забезпечення чесної конкуренції між її 

суб'єктами. 

Об'єктивна сторона кримінального правопорушення полягає у діях, якими 

комерційна таємниця піддається розголошенню, тобто доводиться до відома 

сторонніх осіб (хоча б однієї особи), та наслідках у вигляді спричинення істотної 

шкоди суб'єкту господарської діяльності. 

Злочин є закінченим з моменту спричинення власникові комерційної 

таємниці істотної шкоди.  

Суб'єктом кримінального правопорушення може бути особа: 1)якій 

комерційна таємниця стала відома внаслідок й особливих взаємовідносин з 

власником таємниці (наприклад, службова особа господарського товариства, член 

спостережної ради, ревізійної комісії, співвласник відповідної юридичної особи 

тощо); 2) яка є представником контрагента чи партнера відповідного суб'єкта 

господарської діяльності і отримала інформацію, що є комерційною таємницею, під 

умовою її нерозголошеня; 3) яка є службовою особою органу державної влади 

(зокрема слідчим, прокурором, суддею) і отримала відповідні відомості на підставі 

закону під час виконання своїх службових обов'язків. 

Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення характеризується 

прямим умислом і корисливим чи іншим особистим мотивом. Іншим особистим 

мотивом може бути прихильність чи, навпаки, неприязнь до певної особи, бажання 

зашкодити керівникам або власникам підприємства чи організації, які чимось 

образили винного тощо. 
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Модульний контроль № 3  

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ – один день - з дати проведення заняття.  

До уваги студентів! Для опрацювання модульного контролю вам 

рекомендовано: дати відповідь на три питання, в залежності від варіанту  

та надіслати їх на перевірку.  

Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованим 

матеріалом. 

Для достатнього та відмінного рівня вам додатково рекомендовано 

відповіді оформити творчо, а саме: зробити презентацію, підібрати 

відеосюжети, цитати,  зробити висновки, висловити власні судження, 

підібрати статистику, скласти діаграми, зробити аналіз – все на ваш вибір! 

       Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно 

зазначити наступне: 

 

Модульний контроль № 3 

з дисципліни «Кримінальне  право» 

Варіант № ___ 

студента-(ки) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

самостійності, сучасності підібраних матеріалів та охайності в оформленні 

(вимоги до оформлення наведені в Додатку 1). 

Номер варіанту МОДУЛЯ визначається першою літерою прізвища студента 

відповідно до наступних варіантів : 

Варіант № 1  - А, П, З І, О, Ц,  

 

1. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади.  

2. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 

3. Державна зрада. Посягання на життя державного діяча. 

 

 

Варіант № 2- Г,  Щ, Ю, Н, Р 

 1. Відповідальність за шпигунство. Перешкоджання законній 

діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань 

2. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти життя 

та здоров'я особи.  

3. Відповідальність за вбивства, заподіяння тілесних ушкоджень, 

побої, мордування і катування. Домашнє насильство. 
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Варіант № 3-  Б, Л, С, Ж, К, Ф 

 

1. Відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини чи 

іншої невиліковної інфекційної хвороби та за інші кримінальні 

правопорушення, пов’язані з ВІЛ чи іншими невиліковними інфекційними 

хворобами.  

2. Відповідальність за зараження венеричною хворобою, незаконне 

проведення аборту, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка 

перебуває у небезпечному для життя стані, ненадання допомоги хворому 

медичним працівником. 

3. Відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення 

людини. Поняття волі, честі, гідності особи. Склад кримінального 

правопорушення.  

Варіант № 4-  В, У, Х, Д, Ш 

 

1. Поняття статевої свободи і статевої недоторканності особи. 

Кримінальна відповідальність за зґвалтування, сексуальне насильство, 

примушування до статевого зв’язку, статеві зносини з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку, розбещення неповнолітніх. 

2. Відповідальність за кримінальні правопорушення, що посягають на 

врегульовані сімейно-шлюбні відносини. 

3. Відповідальність за кримінальні правопорушення, що посягають на 

свободу совісті людини. 

 

Варіант № 5-  Є, М,Т, Ч, Я 

 

1. Загальна характеристика кримінальних  правопорушень проти 

власності. 

2. Поняття "шахрайство". Кримінальна відповідальність за 

шахрайство. Кваліфіковані та особливо кваліфіковані види шахрайства. 

3. Поняття "крадіжка". Кримінальна відповідальність за крадіжку. 

Кваліфіковані та особливо кваліфіковані види крадіжки. 

 

 

Виконані завдання в форматі .doc (ворд) надсилайте на перевірку на пошту: 

Шиян О.М.  -  Shiuanoksana2020@gmail.com      

  

Додаток 1 
Модульна роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4 (210 х 

297). Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За шириною”; 

міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см);верхнє і нижнє 

поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см. Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і 

дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). Нумерація сторінок має бути наскрізною.  Порядковий номер 

сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки. 

mailto:Shiuanoksana2020@gmail.com

