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В статті досліджено поняття, характерні ознаки та особливості протидії «білокомірцевій» злочиності. Надана 

кримінально-правова характеристика основних груп посягань, що можуть бути віднесені до злочинів цієї категорії. 

Проведена аналогія щодо регламентації даних злочинів у кримінальному законодавстві США та України. Визначено 

вплив економічної злочинності на євроінтеграційні процеси держави. 
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Постановка проблеми. Суспільство 

сталого розвитку, до якого прагне Україна, не 

можливе без суттєвих якісних інституційних 

змін у політичній, правовій, соціально-

культурній, а особливо економічній сферах. 

Слабкість та дисфункціональність державних 

інституцій, що беруть участь у регулюванні та 

контролі господарської діяльності, спровокували 

значний сплеск злочинного перерозподілу та 

присвоєння капіталів і ресурсів, поширення і 

зміцнення відносин підкупу-продажності в 

публічній та приватній сферах, формування 

владно-кланових та корпоративних злочинних 

співтовариств організованого типу. У поєднанні 

з ручним керуванням правоохоронною та 

судовою системою тіньові та злочинні 

фінансові оборудки стали прибутковим видом 

бізнесу та способом життя для власників і 

керівників багатьох господарюючих суб’єктів, 

що не могло не відбитися на економіці держави, 

а, як наслідок і соціальній сфері, та призвело до 

крайнього ступеня соціального напруження і 

кризового стану суспільних інститутів.  

Тому дуже важливо прослідкувати, як саме 

змінюється злочинність, які нові методи 

виникають у боротьбі з нею та які види 

злочинів мають найбільший вплив на 

економіку розвинутих країн. Проте не 

залишається сумнівів, що White-Collar Crime є 

одним із найбільш небезпечних явищ у світі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженню економічної злочинності та 

окремих її проявів, в тому числі злочинності у 

сфері фінансів, присвячено праці вітчизняних 

та зарубіжних вчених у галузі кримінології, 

кримінального права, криміналістики: S. 

Simpson, S. Green, І. В. Маслій, О.М. 

Бандурки, А.М. Бойко, Н.О. Гутурової, Д. В. 

Каменського, Ю. М. Антонян, О.Г. Кальмана, 

В.В. Пивоварова, Є.Л. Стрельцова, В.Я. Тація, 

С.С. Чернявського та ін.  

Мета статті. Поглиблене вивчення 

особливостей побудови відповідних приписів 

чинного КК України з урахуванням 

охоронюваних ними суспільних відносин, 

поєднане з критичним осмисленням відповідних 

напрацювань американського кримінального 

права, що дозволить по-новому подивитися на 

змістовні характеристики та суспільну небезпеку 

економічних злочинів, а також на місце 

присвячених ним заборон у системі Особливої 

частини Кримінального кодексу України. 

Оскільки у вітчизняній юридичній науці 

питання визначення структурних та змістовних 

зв’язків між окремими кримінально-правовими 

заборонами економічного спрямування 

залишаються недостатньо дослідженими, то 

ознайомлення з працями американських учених 

указує на існування подібної прогалини в 

кримінально-правовій доктрині США.  

В Україні поняття «білокомірцевий злочин» 

не лише не знайшло нормативного закріплення, 

а й на практиці застосовується вкрай рідко. 

Водночас порівняльний аналіз ознак деяких 

посягань, що становлять цю групу злочинів у 

США та нашій державі, розкриває чимало 

спільних ознак. Адже мотивація більшості 

злочинів «зі статусом» є схожою незалежно від 

континенту чи расової належності. А тому 

сподіваємось, що майбутні порівняльні 

дослідження причин, ознак та механізмів 

протидії економічним злочинам у наших 

державах не стануть марною працею [1; с. 2-4].  
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Основні результати дослідження. 

Наукове розуміння та обґрунтування 

білокомірцевої злочинності було вперше 

запропоноване саме в США. У 1939 р. відомий 

американський соціолог Едвін Сазерленд під 

час виступу перед Американським соціологічним 

товариством визначив таке діяння як злочин, 

скоєний особою з поважним та високим 

соціальним статусом у процесі своєї діяльності. 

Протягом «еволюції» білокомірцевої злочинності 

змінювались і підходи до її визначення. 

Поступово акцент у пропонованих дефініціях 

змістився з ознак особи злочинця до 

безпосереднього розуміння змісту 

протиправного діяння [2; с. 1-2].  

У сучасній юридичній літературі США під 

злочином цієї категорії розуміється фінансово 

мотивований, антисоціальний, ненасильницький 

злочин, вчинений з метою одержання 

незаконної грошової вигоди. Злочини цієї 

категорії мають завуальований характер, що 

підкріплюється тривалим ефектом.  

 За підрахунками Федерального бюро 

розслідувань США щорічний розмір матеріальної 

шкоди, заподіюваної такими протиправними 

діяннями, становить 300 млрд. дол. 

Особи, які вчиняють економічні злочини, як 

особливий тип злочинця, вирізняються з-

поміж інших такими характерологічними 

ознаками: вищий освітній та інтелектуальний 

рівень, краще матеріальне становище, 

комунікабельність, хороші організаційні 

здібності, стриманість у взаєминах з 

оточенням, емоційна стійкість [3; c. 47–49]. На 

наше переконання, особистість сучасного 

економічного злочинця в Україні 

найколоритніше представлена особами, які 

вчинили злочини у сфері господарської 

діяльності. За віком це, зазвичай, особи понад 

29 років (80 %), які «дослужилися» до 

відповідної посади та мають певний стаж 

роботи (понад 5 років – майже 40 % осіб). 62,8 

% мають повну вищу та базову освіту. 

Дослідження структури учасників організованої 

злочинної діяльності у сфері зовнішньо-

економічної діяльності вказують на те, що 

ними є громадяни України (79,6 %).  

Деякі вчені ототожнюють білокомірцеву 

злочинність з економічною, особливо у 

країнах, де білокомірцева злочинність на 

офіційному рівні як вид не розглядається. 

Такий підхід також можна вважати 

помилковим, оскільки ці два види злочинності 

слід розглядати як частину та ціле (де 

економічна злочинність – ціле, а білокомірцева 

– частина цілого). Іншим прикладом може бути 

безпосередньо корпоративна злочинність, яку 

також намагаються ототожнювати з 

білокомірцевою, що є вкрай неправильним 

підходом. Корпоративна злочинність є, перш за 

все, діяльністю підприємств (корпорацій), яка 

скерована на максимальне збагачення саме 

підприємства, а не окремої особи чи групи осіб, 

коли топ-менеджмент корпорації діє за принципом 

«ціль виправдовує засоби» та допускає дії, що 

можуть суперечити міжнародному чи 

національному законодавству [4; с. 59]. 

Останньою тенденцією є перехід 

білокомірцевої злочинності з площини 

фінансових ринків та державної влади до 

площини технологій, оскільки саме 

технологічні компанії та сучасні мобільні 

сервіси відіграють дедалі більшу роль у 

повсякденному житті та починають 

конкурувати як з державними інституціями в 

аспекті соціальних комунікацій, так і з 

фінансовими в аспекті впровадження нових 

технологій зі здійснення платежів, 

перерахування коштів тощо [5; с. 3]. 

Слід зазначити, що хоч саме поняття White-

Collar Crime відоме у розвинених країнах 

протягом тривалого часу, для України цей вид 

злочинів відносно новий, оскільки механізми 

ринкової економіки у нас ще не повною мірою 

сформувались, а злочини, які можуть бути 

віднесені до цього виду, мають здебільшого 

економічний (корпоративний) характер, 

притаманний розвинутим країнам Європейського 

Союзу, США та деяким країнам Азії. Напевне, 

саме тому до білокомірцевої злочинності в 

Україні здебільшого відносять службові та 

корупційні злочини представників влади та 

бізнесу. При цьому акцент зміщений саме на 

корупційні злочини представників влади або 

осіб, які впливають на них, а не на зловживання 

у приватному секторі. Це значно відрізняється 

від практики розвинених країн, де фігурантами 

білокомірцевої злочинності частіше стають 

представники вищих ланок великих 

корпорацій, а злочини вчиняються здебільшого 

бізнесом проти самого ж бізнесу [6; с. 22-24]. 

Цікаво, що в США корупційні зловживання 

традиційно відносять до категорії злочинів 

економічної спрямованості, хоча вони 
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посягають передусім на правомріну службову 

діяльність, як це передбачено й вітчизняним 

КК (сімнадцятий розділ Особливої частини). 

Аналогічна ситуація спостергіається й щодо 

злочинів проти довкілля. Чимало із цих діянь 

мають суто економічну мотивацію. Подібне 

матеріальне «забарвлення» притаманне й 

деяким екологічним злочинам в Україні: 

достатьно ознайомитися з практикою розгляду 

судами кримінальних справ про порушення 

правил охорони або використання надр (ст.240 

ККУкраїни) [7; с. 253-256]. 

Кримінальні кодекси на рівні штатів та 

федерації містять чимало приписів, що 

описують ознаки білокомірцевих злочинів. 

Серед поширених у правозастосовній практиці 

США різновидів білокомірцевих злочинів 

доречно назвати: антимонопольні порушення, 

комп’ютерне шахрайство та шахрайство в 

мережі Інтернет, шахрайство з платіжними 

картками, шахрайське банкрутство, шахрайство 

у сфері медичного та інших видів страхування, 

злочини проти довкілля, шахрайство з 

цінними паперами, незаконне використання 

інсайдерської інформації, хабарництво, 

підробка грошових знаків, розтрата, легалізація 

злочинних доходів, ухилення від сплати 

податків, комерційне шпигунство [8; с. 5].  

Відповідно, низка правоохоронних відомств 

уповноважені розслідувати злочини цієї 

категорії: Федеральне бюро розслідувань 

(ФБР), Служба внутрішніх доходів, Секретна 

служба, Митна служба, Агентство з охорони 

довкілля, Комісія з цінних паперів і фондових 

ринків тощо. На рівні штатів також існують 

спеціальні органи, покликані протидіяти 

проявам білокомірцевої злочинності.  

Криміналізація економіки визначена як 

соціальний деструктивний процес, у межах 

якого легальні економічні інститути в зв’язку з 

поширенням правопорушень або злочинів 

економічної спрямованості набувають рис 

тіньових та/або кримінальних інститутів, що 

призводять до негативних наслідків у вигляді 

матеріальної шкоди. 

Серед криміногенних факторів впливу на 

тіньову економіку виділено: протиріччя в 

сфері економіки; трансформація політичного 

середовища у бік «комерціалізації»; ситуативність 

організаційних перетворень на державному 

рівні; зубожіння населення України та різке 

зростання кількості населення, яке проживає 

на межею бідності [9; с. 5-6]. 

В українському законодавстві до 

«білокомірцевих злочинів» відносяться такі: 

шахрайство в сфері економіки, хабарництво; 

промислове шпигунство; несплата податків; 

хибне банкрутство; підробка документів, 

печаток, підписів та ін.; службова недбалість.  

Одним із найяскравіших прикладів 

«білокомірцевого» шахрайства є «фінансова 

піраміда». Це структура, в якій прибуток 

учасників реалізується за рахунок постійного 

притоку фінансів. Прибуток перших учасників 

береться із вкладів наступних. Зазвичай такі 

структури обіцяють велику вигоду своїм 

учасникам, однак підтримувати велику 

прибутковість впродовж значного часового 

періоду неможливо, як і виконати 

зобов’язання перед усіма учасниками 

піраміди. Зазвичай невелика кількість 

засновників, що знаходить на «вершині» 

«піраміди» отримує колосальний прибуток. 

Також розповсюдженим у нашій державі є 

один із різновидів хабара так званий «відкат». 

В цьому випадку посадовець приймає 

рішення, яке дозволяє особі заключити 

контракт на постачання товару або послуги. 

Взамін особа віддає посадовцю певну частину 

коштів, які будуть зароблені завдяки цьому 

контракту. Сума може бути як фіксованою, так 

і відсотком від прибутку [10; с. 117-120]. 

Високий рівень хабарництва називають 

корупцією. Ця проблема є дуже актуальною 

востанні роки. Боротьба з корупцію 

проводиться на державному рівні, стає 

предметом безлічі дискусій та дебатів. На 

жаль, за довгий час вимагання хабарів 

посадовцями стало нормою.  

З’ясовано, що корупція має органічний, 

кореляційний зв’язок із усіма підструктурами 

як кримінальної, так і легальної економіки та 

спостерігається на усіх етапах господарської 

діяльності – від реєстрації юридичної особи до 

реалізації товарів та послуг. Неформальні 

корупційні угоди мають значний криміногенний 

потенціал та є каталізатором криміналізації 

економіки. Корупційні злочини спричиняють 

суттєву для економіки та соціальної сфери 

держави шкоду, а тому становлять загрозу 

національній безпеці країни. За висновками 

експертів, зниження оцінки Індексу сприйняття 

корупції лише на один пункт призводить до 
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відтоку з країни капіталу, що дорівнює 0,5 

відсотка валового внутрішнього продукту 

держави. Для України ці цифри означають 

втрату щороку щонайменше 20 мільярдів 

гривень [11; с. 3-6]. 

Виходячи з функціональних характеристик, 

спеціалізованими органами у протидії 

економічній злочинності визначені Департамент 

протидії злочинності у сфері економіки МВС 

України, спеціальні підрозділи Служби 

безпеки України; спеціальні підрозділи 

Державної фіскальної служби України. 

Важливим елементом інституційного 

механізму протидії криміналізації економіки є 

створення самостійних спеціалізованих 

інституцій, діяльність яких спрямована на 

протидію корупції як у публічному, так і у 

приватному секторах: Національне агентство з 

питань запобігання корупції (виконавчий і 

координаційний орган), Національне 

антикорупційне бюро України (правоохоронний 

орган, до підслідності якого віднесено 

провадження про корупційні злочини, вчинені 

високопосадовцями), Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура (на правах 

самостійного структурного підрозділу 

Генеральної прокуратури в межах 

реформованих функцій), органи внутрішніх 

справ України (спеціалізація – корупційні 

злочини за підслідністю). Аргументується 

необхідність уточнення на законодавчому 

рівні відносин між Національним 

антикорупційним бюро України та 

Національним агентством з питань 

запобігання корупції [12; с. 2].  

Проведене дослідження дозволяє 

сформулювати такі висновки. По-перше, 

порівняння відповідних положень 

українського й американського кримінального 

права демонструє різні підходи до 

узагальненого визначення економічних 

посягань: у США – «білокомірцеві злочини», у 

той час як в Україні – «господарські злочини». 

Незважаючи на різні історичні, соціальні та 

економічні детермінанти розвитку зазначених 

понять, сьогодні вони означають схожі за 

формальними ознаками та змістом групи 

злочинів [13; с. 4]. По-друге, можемо 

констатувати наявність певної умовності, 

притаманної будь-якій з існуючих авторських 

класифікацій економічних злочинів. Погляди 

вітчизняних та американських учених за їхніх 

розбіжностей, напевне, збігаються в одному: 

на сучасному етапі законодавчої регламентації 

кримінальної відповідальності за економічні 

посягання запропонувати їх вичерпну та 

внутрішньо несуперечливу класифікацію 

досить проблематично. До того ж обрана 

українським законодавцем модель системи 

кримінально-правових норм про економічні 

(господарські) злочини поки що не є 

оптимальною. 

Висновки та пропозиції. Отже, зважаючи 

на вищевикладене, можна дійти висновку, що 

білокомірцева злочинність – це діяльність осіб, 

які займають високе соціальне становище, 

користуються повагою на національному 

та/або міжнародному рівні, мають вплив на 

економічну та політичну ситуацію в окремих 

країнах чи на глобальному рівні, проте 

незважаючи на свій статус, умисно та 

систематично здійснюють антисоціальну 

діяльність, направлену на особисте збагачення 

чи збагачення певної групи осіб, 

використовуючи свій авторитет, посаду чи 

професію як інструмент вчинення злочину. 

Для міжнародної спільноти проблема 

протидії White-Collar Crime продовжує залишатися 

однією з найактуальніших. Об’єктивні 

фактори свідчать про те, що цей вид 

злочинності створює суттєву небезпеку для 

життєдіяльності багатьох країн, а масштаби її 

поширення на сьогодні становлять загрозу для 

національної безпеки будь-якої країни.     

Тому на сучасному етапі міжнародного 

розвитку, коли відбуваються значні зміни у 

міжнародному політичному та суспільному 

житті, змінились погляди і на проблему 

протидії білокомірцевій злочинності. Нині 

завдання боротьби з нею розглядаються як 

загальнодержавні та пріоритетні [14; с. 43-45]. 

Однією з країн, де білокомірцева 

злочинність досліджується на офіційному 

рівні, є Сполучені Штати Америки. Так, 

Федеральне бюро розслідувань США у своїх 

звітах та аналітичних матеріалах звертає увагу 

на пріоритетні напрямки боротьби з White-

Collar Crime і шляхи його усунення, що  

передбачають: підконтрольність державних 

чиновників, державних інститутів громадянському 

суспільству; відкритість і прозорість 

прийняття рішень на усіх рівнях державної 

влади і місцевого самоврядування; свободу 

слова та неупередженість засобів масової 
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інформації, включаючи контроль за їх 

реальними власниками; можливість громадського 

впливу на прийняття найважливіших економічних 

і політичних рішень; незалежність судової 

влади; збалансованість усіх гілок влади. 

Крім того, однією з головних складових 

реалізації ефективної системи боротьби з 

білокомірцевою злочинністю є чітка взаємодія 

держав, у першу чергу їх правоохоронних 

органів на всіх рівнях та спільна участь у 

заходах боротьби з цим негативним явищем 

[15; с. 499-500]. 

Євроінтеграційний курс держави, економічні 

реформи та фінансова підтримка міжнародних 

організацій, що спрямовані на виведення 

економіки держави з кризового стану та 

поліпшення інвестиційного клімату, можуть 

бути знівельовані за відсутності стабільного 

державного інституційного механізму протидії 

криміналізації економіки. 
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Михайлова Ю. В. 

ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В КРИМИНАЛЬНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ 

В статье исследованы понятие, характерные признаки и особенности противодействия «беловоротничковой» 

преступности. Дана уголовно-правовая характеристика основных групп посягательств, которые могут быть 

отнесены к данной категории преступлений. Проведена аналогия по поводу регламентации данных преступлений в 

криминальном законодательстве США и Украины. Определено влияние экономической преступности на 

евроинтеграционные процессы государства. 

Ключевые слова: беловоротничковое преступление, экономическая преступность, корупционные действия, теневая 

экономика, евроинтеграция. 

 

Mikhailova J. V. 

THE PROGRESSION OF ECONOMIC CRIME IN CRIMINAL LEGISLATION OF UKRAINE AND ITS 

INFLUENCE ON EUROPEAN INTEGRATION 

The article deals with researching of the meaning, specific features and peculiarities of counteraction to white collar crimes. 

Criminal legal characteristic of the main offense groups that can be related to the crimes of this category is given. The 

analogy of regulation of these offenses in criminal legislation of USA and Ukraine is analyzed. The influence of economic 

crime on Eurointegration processes of the country is defined. 

Key words: white collar crime, economy delinquency, corrupt actions, shadow economy, European integration.  
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