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ECONOMIC EVIL 

 

У статті досліджено класифікацію економічної злочинності як засобу ідентифікації 

аудиту в системі запобігання та протидії економічної злочинності.  Запропоновано 

розгорнуту класифікацію економічних злочинів: за сферою здійснення в межах 

інституційних секторів економіки - економічні злочини в секторі нефінансових корпорацій; 

економічні злочини в секторі фінансових корпорацій; економічні злочини в секторі 

загального державного управління; економічні злочини в секторі домашніх господарств; 

економічні злочини в секторі некомерційних організацій, що обслуговують домашні 

господарства; за характером законодавчо унормованих суспільних відносин, що виступають 

безпосереднім об’єктом посягання проти: відносин права власності Українського народу; 

відносин права державної власності; відносин права комунальної власності; відносин права 

приватної власності; відносин права колективної власності; відносин права власності інших 

держав, їх юридичних осіб, спільних підприємств та міжнародних організацій; відносини 

щодо службової діяльності;  відносин щодо господарської діяльності; за суб’єктом складу 

злочину – інституціональною одиницею: фізична особа – загальний суб’єкт; фізична особа 

як спеціальний суб’єкт – власник юридичної особи; фізична особа як спеціальний суб’єкт – 

уповноважена особа юридичної особи в приватному секторі економіки; фізична особа як 

спеціальний суб’єкт - найманий працівник в приватному секторі економіки; фізична особа 

як спеціальний суб’єкт – уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого 

самоврядування або прирівняні до них; фізична особа як спеціальний суб’єкт - найманий 

працівник в державному секторі економіки; за способом вчинення економічних злочинів: 

ненасильницькі, таємні або вчинені шляхом обману, посягання на чужу власність; 

розкрадання державного або колективного майна; майнові посадові злочини без ознак 

розкрадання; умисні корисливі господарські злочини та ті, що посягають на громадську 

безпеку та інші державні інтереси; інша корислива злочинна діяльність; за 

видами\статтями згідно Кримінального кодексу України. На підставі сформованої 



класифікації економічної злочинності, розроблено матрицю топографічної ідентифікації 

аудиту в межах останньої. 

 

The article examines the classification of economic crime as a means of identifying the audit in the 

system of prevention and combating economic crime. A detailed classification of economic crimes 

is proposed: by area of implementation within the institutional sectors of the economy - economic 

crimes in the sector of non-financial corporations; economic crimes in the financial corporations 

sector; economic crimes in the general government sector; economic crimes in the household 

sector; economic crimes in the sector of non-profit organizations serving households; by the nature 

of legally regulated social relations, which are the direct object of encroachment against: property 

relations of the Ukrainian people; relations of state property law; communal property rights 

relations; private property relations; collective property rights relations; property relations of 

other states, their legal entities, joint ventures and international organizations; official relations; 

relations of economic activity; by the subject of the crime - the institutional unit: natural person - 

the general subject; natural person as a special entity - the owner of a legal entity; natural person 

as a special entity - an authorized person of a legal entity in the private sector of the economy; an 

individual as a special entity - an employee in the private sector of the economy; natural person as 

a special entity - authorized to perform the functions of the state or local self-government bodies or 

equated to them; an individual as a special entity - an employee in the public sector of the 

economy; by the manner of committing economic crimes: non-violent, secret or committed by 

deception, encroachment on another's property; theft of state or collective property; property 

misdemeanors without signs of theft; intentional mercenary economic crimes and those that 

encroach on public security and other state interests; other mercenary criminal activity; by types / 

articles according to the Criminal Code of Ukraine. Based on the current classification of economic 

crime, a matrix of topographic identification of the audit within the latter has been developed. 
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Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України характеризується сукупністю зовнішніх та 

внутрішніх проблем, викликаних широким полем детермінант. Серед останніх найбільш значущі загрозливі 
тенденції вітчизняної економіки продукуються економічною злочинністю, яка, як відомо, набирає оберти в 

умовах економічних криз [5, С.51]. В умовах постійного зростання кількості економічних злочинів в усьому 

світі, що завдають шкоди суспільству, країнам та світовій економіці [1] вирішення завдання із формування 

системи запобігання та протидії економічним злочинам з акцентуванням на її контрольній частині вбачається 

надзвичайно важливим та актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Чисельні вчені у різні часи переймались проблемою 

формування класифікації економічної злочинності, зокерма: А.Аслахов, М. Бажанов, О.Бандурка, Л.Барінова, 

В.Білоус, О.Бондаренко, Б.Волженкін, Д.Грицишен, І.Даньшин, О.Дементьева, А.Долгова, В.Єсипов, 

Н.Клименко, В.Коваленок, В.Корж, О. Литвак, Н. Лопашенко, Р.Марченко, Е.Петров, С.Свірко, Є. Стрельцов, 

Н.Сукач, І.Супрунова,  А.Трайнін, В. Тацій, П. Яні, Б. Яцененко, О. Дементьєва, О. Литвак, С. Мазур, 

Я.Мочкаш, І. Озерський, П. Панченко, В. Попович, А. Яковлєв. Втім, жодний з них не розглянув класифікацію 

економічної злочинності в контексті об’єктної уваги аудиту.  

Виділення невирішених раніше проблем. Формування оновленої класифікації економічної 
злочинності в контексті об’єктної уваги аудиту дозволить визначити векторні його спрямування, що сприятиме 

розвитку практики вищевказаного інструменту системи запобігання та протидії економічній злочинності.  
Формування цілей статті. Метою статті є формування класифікація економічної злочинності як засіб 

формалізованої ідентифікації  аудиту в системі запобігання та протидії економічній злочинності 
Виклад основного матеріалу. Класифікація виступає одним з наукових методів, що дозволяє упорядкувати 

чисельну досить різнорідну сукупність структурних елементів об’єкту дослідження [14]. Слід зауважити, що склад 

економічно злочинності є досить великим (від 100 до 200 позицій [8, C.141-142]); при цьому звернення до праць 

наукової спільноти свідчить про не менш різноманітні і суперечливі позиції авторів щодо класифікації економічних 

злочинів, як і у випадку з останньою понятійною категорією [2, 3, 4, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18].  

Більш того, світові підходи також характеризуються певною безсистемністю і потребують уточнення. 

Так, Інститутом ООН Азії і Далекого Сходу запропоновано наступну класифікацію економічних злочинів [11]: 



монопольні злочини; шахрайство (підкуп, зловживання довірою, обман покупців); цифрові махінації; фіктивні 
організації; фальсифікації бухгалтерських документів; порушення ергономічних вимог і стандартів; навмисна 

неточність в описі товарів; нечесна конкуренція; фінансові порушення й ухилення від сплати податків; митні 
порушення; валютні махінації; біржові та банківські порушення; порушення, що завдають шкоду 

навколишньому середовищу; «відмивання» злочинно отриманих грошей і власності; при  цьому Конвенція 

ООН проти транснаціональної економічної злочинності закріплює перелік транснаціональних економічних 

злочинів, до складу яких включено: участь в організованій злочинній групі; відмивання доходів від злочинів; 

корупція; перешкоджання здійсненню правосуддя [6].  

Враховуючи вищенаведені позиції, а також реальну потребу як з боку чинного правого поля, так і 
економічних реалій в контексті об’єкту дослідження пропонується до використання така розгорнута 

класифікація економічних злочинів (рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація економічних злочинів  

(авторський доробок) 

 

Перша класифікаційна ознака передбачає групування економічних злочинів за інституціональними 

секторами економіки [12]. Подальше групування другого рівня в межах даного класифікаційного угрупування 

передбачає застосування класифікації видів економічної діяльності в межах кожного і інституційних секторів. 

 Виокремлення другої класифікаційної ознаки пов’язане з принциповою позицію щодо права власності, 
що є непорушним згідно Конституції України, а також законності діяльності. Саме ця ознака дозволяє 

визначити пріоритети угрупування, які, в загальнодержавному значенні, включають злочини проти власності 
Українського народу, державної власності, комунальної власності, які фактично належать народу України 

сукупно або його осередкам, а також державної службової діяльності, яка має здійснюватися із чітким 

дотриманням профільного законодавства. Вказані злочини носять найбільш деструктивний характер як в 

економічній, так і в політичній, соціальній, моральній та інших сферах.  

Третя ознака - за суб’єктом складу злочину – інституціональною одиницею – передбачає безпосереднє 

акцентування на особі, що вчинила злочин. В контексті економічних злочинів, таке групування передбачає 

диференційовану сукупність інституціональних одиниць в контексті виокремлення традиційних 

кримінологічних зрізів – загального та спеціального суб’єктів злочину. При цьому важливим, як і раніше, є 

акцент на державному секторі економіки, який, згідно нормативно правового поля, включає всі інституційні 
одиниці-резиденти, які [12]: контролюються одиницями-резидентами сектору загального державного 



управління; віднесені до сектору загального державного управління; віднесені до державних нефінансових 

корпорацій; віднесені до державних фінансових корпорацій. 

Наступна ознака – за способом вчинення економічних злочинів – є традиційною для кримінології і 
передбачає такі групи методів скоєння злочинів [13,C.99]: ненасильницькі, таємні або вчинені шляхом обману, 

посягання на чужу власність (крадіжки, шахрайство, спричинення майнових збитків шляхом обману і 
зловживання довірою, самовільне використання транспортних засобів, машин або механізмів, порушення 

правил користування енергією або газом у побуті, привласнення знайденого майна або майна, яке випадково 

опинилось у винного); розкрадання державного або колективного майна (привласнення, розтрати або 

зловживання службовим становищем, а також крадіжки, вчинені в межах суб’єкта господарювання з 

використанням легального доступу до викраденого майна); майнові посадові злочини без ознак розкрадання 

(отримання хабара, зловживання службовим становищем, господарські злочини, які скоєні посадовцями, а 

також злочини проти правосуддя і військові злочини); умисні корисливі господарські злочини та ті, що 

посягають на громадську безпеку та інші державні інтереси (фальшивомонетництво, контрабанда, порушення 

валютного законодавства, наркобізнес, порнобізнес, торгівля товарами, що пропагують культ жорстокості та 

насильства) та інше «злочинне підприємництво»); інша корислива злочинна діяльність.  

Остання ознака пов’язана з представленою в Кримінальному кодексі України сукупністю економічних 

злочинів відповідно до певних статей останнього (близько 100 прямі та 100 альтернативних позицій [8, C.141-

142]) (таблиця 1). 

Таблиця 1. 

Класифікація економічних злочинів за видами\статтями ККУ 

Вид економічного злочину 
Стаття 

ККУ 

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання 

при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної 
лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів,  

ст. 199 

Незаконні дії з документами на переказ, платіжними  картками та іншими засобами доступу до банківських 

рахунків, обладнанням для їх  виготовлення ,  

ст.200 

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх 

виробництва,  

ст.203-1 

Зайняття гральним бізнесом,  ст.203-2 

Фіктивне підприємництво,  ст.205 

Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних 

осіб - підприємців,  

ст.205-1 

Протидія законній господарській діяльності,  ст.206 

Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації,  ст.206-2 

Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму,  

ст.209-1 

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без 

встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням,  

ст.210 

Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету 

всупереч закону,  

ст.211 

Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом,  ст.213 

Доведення банку до неплатоспроможності,  ст. 218-1 

Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності,  ст. 220-1 

Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності 
фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи,  

ст. 220-2 

Шахрайство з фінансовими ресурсами,  ст.222 

Маніпулювання на фондовому ринку України,      ст.222-1 

Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів,  ст.223-1 

Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів,  ст.223-2 

Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів,  ст.224 

Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції ,  ст.227 

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення 

походження товару,  

ст.229 

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю,  

ст.231 

Розголошення комерційної або банківської таємниці,  ст.232 

Незаконне використання інсайдерської інформації,  ст.232-1 

Приховування інформації про діяльність емітента,  ст.232-2 

Незаконна приватизація державного, комунального майна,  ст.233 

Інші  

 

Запровадження у практику наведеної класифікації економічних злочинів дозволить не тільки логічно 

систематизувати останні відповідно до запитів економіко-правового середовища загалом, а й сегментарно 

сфокусувати увагу на можливих об’єктах аудиту зокрема як елементу системи запобігання та протидії 
економічній злочинності. За цих умов, на підставі сформованої класифікації економічної злочинності 
пропонується таку матрицю топографічної ідентифікації аудиту в межах останньої (таблиця 2). 



Таблиця 2. 

Матриця топографічної ідентифікації аудита в межах класифікації економічних злочинів* 

 

Е
З1

.1
 

Е
З1

.2
 

Е
З1

.3
 

Е
З1

.4
 

Е
З1

.5
 

Е
З2

.1
 

Е
З2

.2
 

Е
З2

.3
 

Е
З2

.4
 

Е
З2

.5
 

Е
З2

.6
 

Е
З2

.7
 

Е
З2

.8
 

Е
З3

.1
 

Е
З3

.2
 

Е
З3

.3
 

Е
З3

.4
 

Е
З3

.5
 

Е
З3

.6
 

Е
З4

.1
 

Е
З4

.2
 

Е
З4

.3
 

Е
З4

.4
 

Е
З4

.5
 

Державний  + + + - - + + + + + + + + - + + + + + - + + + -\+ 

Недержавний + + + - - + + + + + + + + - + + + - - - - + - -\+ 

Внутрішній  + + + - + - + + + + + + + - + + + + + - + + + -\+ 

Зовнішній + + + - + + + + + + + + + - + + + + + - + + + -\+ 

Обов’язковий + + + - - - + + + + - - + - + + + - + - + + + -\+ 

Фінансовий + + + - + + + + + + + + + - + + + + + - + + + -\+ 

Відповідності + + + - + + + + + + + - + - + + + + + - + + + + 

Оперативний + + + - + + + + + + + - + - + + + + + - + - + - 

Ініціативний + + + - + + + + + + + + + - + + + + + - + + + - 

Спецзавдання + + + - + + + + + + + + + - + + + + + - + + + - 

Ретроспективний + + + - + + + + + + + + + - + + + + + - + + + - 

Поточний + + + - + + + + + + + + + - + + + + + - + + + - 

Перспективний + + + - + + + + + + + - + - + + + + + - + - + - 

Запобіжний - - + - - - + + - - - - - - - - - + + - + - - - 

*- За сферою здійснення в межах інституційних секторів економіки: економічні злочини в секторі нефінансових корпорацій (ЕЗ1.1); економічні злочини в секторі фінансових корпорацій 

(ЕЗ1.2); економічні злочини в секторі загального державного управління (ЕЗ1.3); економічні злочини в секторі домашніх господарств (ЕЗ1.4); економічні злочини в секторі некомерційних 

організацій, що обслуговують домашні господарства (ЕЗ1.5); 

За характером законодавчо унормованих суспільних відносин, що виступають безпосереднім об’єктом посягання проти: відносин права власності Українського народу (ЕЗ2.1); відносин 

права державної власності (ЕЗ2.2);  відносин права комунальної власності (ЕЗ2.3); відносин права приватної власності (ЕЗ2.4); відносин права колективної власності (ЕЗ2.5); відносин 

права власності інших держав, їх юридичних осіб, спільних підприємств та міжнародних організацій (ЕЗ2.6); відносини щодо службової діяльності (ЕЗ2.7); відносин щодо господарської 

діяльності (ЕЗ2.8); 

За суб’єктом складу злочину – інституціональною одиницею: фізична особа – загальний суб’єкт (ЕЗ3.1); фізична особа як спеціальний суб’єкт – власник юридичної особи (ЕЗ3.2); фізична 

особа як спеціальний суб’єкт – уповноважена особа юридичної особи в приватному секторі економіки (ЕЗ3.3); фізична особа як спеціальний суб’єкт - найманий працівник в приватному 

секторі економіки (ЕЗ3.4); фізична особа як спеціальний суб’єкт – уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування або прирівняні до них (ЕЗ3.5); 

фізична особа як спеціальний суб’єкт - найманий працівник в державному секторі економіки (ЕЗ3.6); 

За способом вчинення економічних злочинів: ненасильницькі, таємні або вчинені шляхом обману, посягання на чужу власність (ЕЗ4.1); розкрадання державного або колективного майна 

(ЕЗ4.2); майнові посадові злочини без ознак розкрадання (ЕЗ4.3); умисні корисливі господарські злочини та ті, що посягають на громадську безпеку та інші державні інтереси (ЕЗ4.4); 

інша корислива злочинна діяльність (ЕЗ4.5); 



Висновки з даного дослідження та перспективи. Представлена модель, опираючись на 

Кримінальний, Господарський, Бюджетний кодекси, Закони України «По бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в України», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,  «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні», являє собою модель розпізнання різних проявів 

аудиту за запропонованими видовими ознаками щодо 4-ьох рівневої класифікації економічної злочинності в 

межах системи запобігання та протидії останній. Її реалізації за практиці дозволить сформувати комплексний 

підхід та максимально повно сформувати організаційно-методичні положення аудиту як інструменту системи 

запобігання та протидії економічній злочинності. 
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