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Категорія економічних злочинів

Економічна діяльність суспільства — це діяльність людини та держави в сфері

економічних зв'язків й відносин між собою для створення економічних благ у різних сферах

суспільного відтворення (виробництва) розподілу та споживання таких благ між собою.

До категорії «економічні злочини» можна віднести

будь-які злочини, предметом яких виступає 
матеріальне економічне благо



Розділі XVI. «Злочини у сфері

використання електронно-обчислювальних

машин (комп’ютерів), систем та

комп’ютерних мереж і мереж

електрозв’язку»;

Розділі XVII. (в аспекті здійснення

економічної політики розподілу ресурсів)

«Злочини у сфері службової діяльності та

професійної діяльності, пов’язаної з

наданням публічних послуг».

До категорії «економічні злочини»

можна віднести злочини передбачені 

Кримінальним Кодексом України в:

Розділі V.(ст. 172-177). «Злочини проти

виборчих, трудових та інших особистих

прав і свобод людини і громадянина»;

Розділі VI. «Злочини проти власності»;

Розділі VII. «Злочини у сфері

господарської діяльності»

Розділ VIII. Злочини, здійсненні

суб’єктом господарської діяльності в ході

порушення порядку здійснення такої

діяльності;

Розділі X. «Злочини проти довкілля»;



Проблеми притягнення до кримінальної 
відповідальності за вчинення економічних 

злочинів

Нестабільність регуляторного 
законодавства в сфері господарювання

І
Бланкетність норм КК України;

Кваліфікація діянь співучасників. 



Проблеми притягнення до кримінальної 
відповідальності за вчинення економічних 

злочинів

Значний ступінь латентності
економічних злочинів

ІІ Неможливість реальної протидії злочинності в

сфері підприємництва, через недостатність підстав

для притягнення до відповідальності, що

сформоване недостатньою взаємодією виконавчих

та правоохоронних органів;

«Дефіцит» судової практики, що сповільнює

процес удосконалення правозастосування.



«Дефіцит» судової практики, що сповільнює
процес удосконалення правозастосування

«Про практику застосування судами законодавства

про відповідальність за окремі злочини в сфері

господарської діяльності», однак Розділ VII з 2003 року не

одноразово піддавався змінам та доповнювався новими складами

злочинів, а тому положення Постанови не відображають

сучасного стану проблем Розділу VII та не може

використовуватися у повному обсязі.

Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 25 квітня 2003 р. № 3 



«Дефіцит» судової практики, що сповільнює
процес удосконалення правозастосування

«Про практику застосування судами законодавства про кримінальну

відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»

Постанова Пленуму від 15.04.2005 року № 5 

«Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними цільовими 
фондами» від 21 грудня 2000 року.

«Про цінні папери і фондову біржу», від 18 червня 1991 року.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів 
одержаних злочинним шляхом та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення», від 14 жовтня 2014 року .

Однак, Верховний Суд у своїх роз’ясненнях 
посилається на вже нечинні Закони України, а саме: 



«Дефіцит» судової практики, що сповільнює
процес удосконалення правозастосування

«Про деякі питання застосування законодавства про

відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів,

інших обов’язкових платежів»

Проте ст. 212 піддавалася редакції тричі: в 2008, 2010 та 2011 роках, а

також зазнала фактичних змін, пов’язаних з набранням чинності

Податкового кодексу України.

Постанова Пленуму Верховного суду України
від 8 жовтня 2004 р № 15



Цивільна відповідальність за 

економічні злочини

Одна із форм юридичної відповідальності, суттю
якої є застосування до порушників, встановлених
цивільним законодавством, заходів примусового
впливу майнового характеру.



Майновий 
характер

Компенсаційний
характер

Додатковий 
характер

Особливості



«Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим 

правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, 

відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її 

відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини».

Ст. 1166 Цивільного Кодексу України 

Цивільно-правова відповідальність за економічні 

злочини настає лише за наявності підстав:     

Фактична Юридична



Способи відшкодування 
завданих збитків

Подача цивільного позову у кримінальному 
провадженні або окремо в порядку цивільного 

судочинства



Способи відшкодування 
завданих збитків

буде встановлено, що мало місце подія злочину;

в діях обвинуваченого встановлено наявність складу злочину;

обвинувачений є винним у вчиненні злочину;

між його протиправними, винними і кримінально-караними діями

(злочином) та матеріально-шкідливими наслідками є причинний зв'язок.

Позов підлягає задоволенню, якщо: 



Способи відшкодування 
завданих збитків

«Позивачі, які подають позовну заяву про відшкодування

матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення

кримінального правопорушення, звільняються від сплати

судового збору.»

ст. 5 Закону України "Про судовий збір" 



Становлять одну з найбільших категорій злочинів, передбачених КК

України.

В основній своїй кількості мають матеріальний склад, тобто настання

наслідків є обов’язковим елементом складу цієї категорії злочинів.

Обов’язкова наявність наслідків породжує завдання збитків, що

обумовлює виникнення питання їхнього відшкодування.

Кримінальна відповідальність виконує превентивну, каральну та

виховну функції, а цивільна – компенсаційну.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


