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своїм завданням здійснення аналізу основних аспектів проявів економічної злочинності у вка-заний період.  На початку 1930-х рр. відтворення злочинних проявів у сфері економіки відбувалося в прин-ципово нових історичних умовах, що виникли після відмови партійно-державного керівництва СРСР від НЕПу. Владою була зроблена ставка на централізоване забезпечення житель міст. Уведена з початку 1930 р. карткова система по-стачання, за задумом державного кервівництва, повинна була забезпечити населення мінімаль-ним набором найнеобхідніших для підтримки життєвого мінімуму продуктів харчування. Але такий значний за обсягом захід, як перехід на карткову систему постачання, та ще і в масшта-бах такої країни як СРСР, не міг бути здійснений швидко і без явних вад. Порушення товарного забезпечення широких верств міського населен-ня сприяло сплеску спекулятивних операцій, роз-крадань державної і громадської власності. При 
© Бандурка О.М., Греченко В.А., 2017 



ISSN 1995-6134 

 23 Forum Prava, 2017. (5). 22–30 

цьому ще слід враховувати те, що загальний економічний стан держави був досить тяжким.  За рівнем народногосподарського розвитку – за станом продуктивних сил та їх техніко-еко-номічної організації – СРСР перед початком 30-х рр. знаходився на початкових етапах індустрі-алізації. У важких галузях промисловості вироб-лялося лише біля 25 % національного доходу, тоді як у сільському господарстві, лісоводстві, рибальстві – біля 50 %. В аграрному виробниц-тві було зайнято ледве не 80 % працюючого населення країни, а велося воно майже виклю-чно домашинним способом. Відставання Ра-дянського Союзу мало стадіальний масштаб: в економічно розвинених країнах вже встановився індустріальний, технологічний спосіб праці, ра-дянське ж народне господарство, взяте в ціло-му, залишалося, як і раніше, на доіндустріальній стадії [1, с.158]. Ось чому Й.В. Сталін змушений був констатувати на ХVІ з’їзді ВКП(б), що «ми диявольські відстали у сенсі рівня розвитку на-шої промисловості від передових капіталістичних країн» [2, с.273]. Протиріччя, які виявилися у кінці 20-х рр. (криза хлібозаготівель, гострий товарний голод, розлад ринку, запровадження карткової системи, дефіцит сільськогосподарської сиро-вини для обробної промисловості, уповільнення темпів розвитку сільського господарства) значно погіршили життя радянських людей. Одержав-лення усіх сторін життя суспільства і розростання радянського бюрократичного апарату істотно збільшили не лише масштаби економічної зло-чинності, але й ускладнили завдання протидії їй. Слід відзначити, що ряд тенденцій розвитку економіки давали іноді не той ефект, на який спочатку розраховували їх ініціатори. Наприклад, розширення рамок кооперативного руху посилю-вало протиріччя між груповими і загальнодержа-вними інтересами [3, с.149–150]. «Народне гос-подарство, – відзначав у цей час М.І. Бухарін, – не виконавчий секретар. Йому не позагрожуєш відданням під суд, на нього не накричиш» [4, с.299]. Посиленню централізації економіки спри-яли багаточисельні фактори: зростання дефіци-ту ресурсів, з-за чого матеріали доводилося ро-зподіляти відповідно до «залізних» пріоритетів; [5, с.38–39] рішучість зосередити усі сили та за-соби на одних об’єктах, ігноруючи інші; сама система політичного керівництва, яка грунтува-лася на наказовій системі передачі директив зверху вниз [6, с.264].  Процес швидкої індустріалізації переобтяжу-вав усі живі та матеріальні ресурси країни. Як писав відомий економіст того часу А.М. Гінзбург, 

«будувати нову індустрію доводилося в обстано-вці «товарного голоду», недовиробництва най-важливіших матеріалів, недостачі капіталів, за крайнього перевантаження всього керівного складу, при наявності протиріч між окремими се-кторами народного господарства... Як і в період воєнного комунізму, зростання регламентації планового керівництва зумовлювалося потребами класової боротьби і недостачею постачання. Уся ця обстановка вела до посилення централізо-ваного керівництва промисловістю...» [7, с.265].  Що стосується збереження фактів спекуляції після згортання НЕПу, то більшовицьке керівни-цтво, як це вже стало традицією, пояснювало їх більшою мірою суб’єктивними чинниками, ніж об’єктивними обставинами. Виступаючи на січ-невому 1933 р. об’єднаному пленумі ЦК і ЦКК ВКП(б) Й.В. Сталін безапеляційно проголошу-вав: «Радянська торгівля – є торгівля... без спе-кулянтів – малих і великих» [8, с.390].  Постійна незабезпеченість товарами попиту населення приводила до викривлення порядку їх розподілу. Нова, украй важлива роль речей і їх розподілу відбилася в повсякденній мові. У 1930-ті рр. люди не говорили «купити», говори-ли – «дістати». Вираз «важко дістати» постійно був у вжитку; велику популярність отримав но-вий термін для позначення усіх тих речей, які важко дістати, – «дефіцитні товари». На випа-док, якщо попадуться які-небудь з дефіцитних товарів, люди ходили з сітками, що прослави-лися під назвою «авоськи» (від рос. «авось что-то выкинут в продажу»), в кишенях. Проте над-ходження товарів по звичайних каналах було таким ненадійним, що виник цілий пласт лекси-ки, що описував альтернативні варіанти. Товари могли бути продані неофіційно або з-під прила-вка («наліво») з «чорного ходу», якщо людина мала знайомства і зв’язки з потрібними людьми або «блат» [9, с.51]. У громадських їдальнях ложки, виделки, та-рілки, чашки були в такому дефіциті, що робіт-ники стояли за ними в черзі, так само як за їжею; ножів зазвичай не було взагалі. Впродовж усього десятиліття абсолютно неможливо було дістати такі прості предмети першої необхіднос-ті, як корита, гасові лампи і казанки, тому що використовувати кольорові метали для вироб-ництва товарів народного споживання відтепер заборонялося. Тяжкий економічний стан викликав незадо-волення населення, хвилювання та страйки. У квітні 1930 р. в Києві півторатисячний натовп жінок, невдоволених завезенням мороженого 
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м’яса, яке часто бувало зіпсованим, намагався спалити підводу. 27 травня того ж року на робі-тничій околиці Києва міліція влаштувала облаву на торговців м’ясом, але юрба жінок, оточивши міліціонерів, дала можливість торговцям схова-тися. У цьому ж травні в Одесі в тисячній черзі, що складалася в основному з жінок, з’явилися портрети Леніна і гасла «Дайте їсти»! Чулися вигуки: «Микола (цар Микола ІІ. – Авт.) полетів з-за продовольства, пора громити крамниці». В липні 1930 р. відбувся страйк на джутовій фаб-риці в Одесі. Робітниці намагалися організувати демонстрацію і підти з агітацією на інші заводи. У серпні 1930 р. в Дніпропетровськ приїхав голо-ва Всеукраїнської ЦВК Г.І. Петровський. Мета – зустрітися з робітниками заводу, який носив йо-го ж ім’я, покартати їх за невиконання плану і надихнути на трудові подвиги. Місцеве керівни-цтво, боячись подання колективних скарг, вирі-шило заздалегідь не оповіщати робітників про приїзд високого гостя. Та і сам Петровський, знаючи про невдоволення робітників, побоявся скликати загальнозаводські збори і розмовляв з невеликими групами. Марно він намагався зве-сти розмову на виробничі теми, робітники увесь час поверталися до одного і того ж: «Скажіть про сало... Нехай спробує пшоняну кашу і нехай знає, що нас годують оселедцем». «Тов. Пет-ровський користується серед нас великою пова-гою. Якби приїхав інший вождь, він би мав великі неприємності, оскільки робітники тепер розлю-чені. Навіть ті, які добре ставляться до радянсь-кої влади, тепер проти усіх озлоблені і шукають на кому б злість зірвати» [10, с.80, 81, 83]. На початку 1930-х років робітники і службов-ці, що знаходилися на централізованому поста-чанні, купляли близько 70 % сиру, 80 % м’яса і 60 % риби не в державних торгових установах, а на ринку. Проте в умовах усебічної державної регламентації ринкові механізми все більше ви-тіснялися в нелегальну сферу, переміщалися на «чорний ринок». Головним суб’єктом «чорно-го ринку» в 1930-ті роки був перекупник, в кри-мінально-правовій класифікації радянського ча-су – спекулянт. Соціалістичне законодавство 1930-х років трактувало спекуляцію дуже широ-ко. У поняття спекуляції потрапляв перепродаж краденого, купленого і навіть власно зробленого товару, якщо він продавався за цінами, що пе-ревищували державно-кооперативні. Спекулян-тами вважалися і кустарі, які продавали свою продукцію не через кооперацію, а за ринковими цінами. Кримінальний кодекс УСРР у редакції 1927 р. передбачав за скоєння цього злочину до 

5 років позбавлення волі з частковою або пов-ною конфіскацією майна [11, ст.127].  Спекулянти пропонували споживачам увесь асортимент товарів народного споживання, від-сутніх в державній торговій мережі: тканини, ни-тки, фарбувальні порошки, хромову шкіру, па-тефонні голки, одяг і взуття, ламповий гніт, бритвені леза, гребінці, жіночі люстерка і панчо-хи і багато чого іншого [12].  У 1930-ті роки найважливішими були два джерела надходження товарів на «чорний ри-нок»: по-перше, незаконний доступ до держав-них товарних фондів, по-друге – продукція, зроблена нелегальними приватнопідприємни-цькими структурами.  Важливе значення мав і рівень доходів насе-лення. У жовтні 1933 р. Постановою ЦВК і РНК СРСР були встановлені тверді посадові оклади працівникам радянських організацій. Так, голови і секретарі ЦВК СРСР і союзних республік, РНК СРСР і союзних республік, їх заступники, голови крайових, обласних виконкомів і міськрад Моск-ви, Ленінграда, Харкова, наркоми СРСР і їх за-ступники, голови Верховного суду СРСР, крайо-вих і обласних судів, прокурор СРСР, союзних республік, країв, областей, ректори Інститутів Червоної професури і низки інших університетів отримували оклад 500 рублів на місяць. Серед-ня зарплата робітників в цей час складала 125 рублів. Лише невеликий прошарок високоопла-чуваних робітників мав заробіток 300–400 руб-лів в місяць. Зарплата учителів початкової і се-редньої школи складала 100–130, лікарів – 150–275 рублів в місяць. Існували в країні і оклади 40–50 рублів в місяць, які отримував, напри-клад, середній і молодший медперсонал [10, с.129]. Таким чином, диференціація в оплаті праці (тут ще не враховуються пайки, які отри-мували деякі категорії верхівки партійно-дер-жавної номенклатури) була значною і не всі мо-гли скористатися «послугами» «чорного» чи звичайного ринку. Вибірковість і мізерність державного поста-чання примушували людей шукати додаткові джерела самозабезпечення. Одним з них була «барахолка» – місце обміну і продажу вживаних речей. Донецькі робітники використовували її для обміну вугілля, яке мали в надлишку, на речі або продовольство [10, с.141].  Таким чином, непривабливою стороною ра-дянської повсякденності в 1930-ті рр., в умовах поневірянь і нестачі стає те, що кожен громадя-нин, не захищений турботою держави, міг стати потенційним «спекулянтом». Хто такі були ці 
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«спекулянти»? Серед них можна було зустріти і успішних ділків злочинного світу, що вели роз-кішне життя і мали зв’язки у багатьох містах, і придушених бідністю старих бабусь, що купува-ли уранці в магазині ковбасу або панчохи, щоб через декілька годин з невеликою націнкою пе-репродати їх на вулиці. Деякі спекулянти в ко-лишні часи займалися легальною торгівлею: наприклад, якийсь Жидовецький, засуджений до восьми років ув’язнення за спекуляцію в 1935 р., скуповував в Москві відрізи вовняних тканин і возив їх для перепродажу в Київ. Нерід-ко із спекуляцією була пов’язана також робота провідника на залізниці. Наприклад, провідник Сталінської залізниці у Донбасі закуповував взуття і різні промислові товари в Москві, Києві і Харкові і розпродавав їх в дорозі. Інший провід-ник цієї ж залізниці зкуповував тканини у людей, що працювали на текстильних фабриках і пере-продавав їх. Він також їздив поїздом у Шепетівку, розташовану поблизу кордону, і купляв там то-вари, переправлені контрабандою через радян-сько-польський кордон, а потім також перепро-давав їх за значно більшою ціною. [9, с.74, 75].  У 1934 р. в Києві при перевірці ринків серед затриманих «спекулянтів» 27 % склали колгосп-ники, 10 % – кустарі, біля третини – утриманці робітників і службовців, на долю професіоналів перекупників припадало тільки 5 %. До таких можна віднести такого собі Алієва – Абас, який продавав у Харкові сушені фрукти за фіктивни-ми документами колгоспу «Імені 26 бакинських комісарів». За два місяці він наторгував на  28 тис. рублів. Під час обшуку у нього також знайшли мішок срібних грошей. За словами то-дішнього наркома внутрішніх справ Г.Г. Ягоди, на початку 1934 р. міліція розглядала близько 10 тисяч випадків спекуляції щомісячно. Це не включало велику спекуляцію, якою займалося економічне управління ОДПУ. За першу поло-вину 1934 р. за спекуляцію було притягнуто до до відповідальності більше 58 тис.осіб, за 1935 рік – близько 105 тисяч! [10, с.146, 147, 157].  І це не було випадковим. Криза і голод пер-шої половини 30-х років супроводжувалися зро-станням злочинності в СРСР. Апогей припав на 1929–1933 роки. Основну масу злочинів пред-ставляли грошова розтрата, великі розкрадання товарів, дрібне крадійство «соціалістичної влас-ності». До 1934 р. вони склали дві третини усіх зареєстрованих злочинів. Розміри розкрадань були величезні. Основний збиток державі нано-сили не банди, що здійснювали розбої і нальоти на потяги, склади, магазини, а «злочини за міс-

цем роботи» – крупне розкрадання грошей і то-варів, які здійснювалися адміністрацією, і дрібне крадійство простих працівників. При порожніх полицях магазинів всяка дрібниця мала цінність, «несуни» ставали бичем соціалістичної еконо-міки. Несли з роботи те, що робили, або те, що лежало без нагляду. На Горківському автомобі-льному заводі машини зникали прямо з конвеє-ра [10, с.144].  Організація боротьби з економічними злочи-нами в СРСР в 1930-ті рр. проводилася за до-помогою різних способів, методів і засобів. Ця протидія здійснювалася за допомогою правоо-хоронних органів, партійних комісій і перевірок, державно-контролюючих органів.  Якщо існував дефіцит, повинні були існувати і цапи-відбувайли. Нарком продовольства СРСР А.І. Мікоян на початку 1930-х рр. писав в ОДПУ, що підозрює «шкідництво» в системі ро-зподілу : «Посилаємо багато, а товар не дохо-дить». ОДПУ послужливо тримало напоготів список «контрреволюційних зграй», що запікали в хліб дохлих мишей і підкидали гайки в салат [9, с.56–57].  Влада намагалася протидіяти спекуляції шляхом обмежень у торгівлі для колгоспів та одноосібників. У постанові ЦВК і РНК Союзу РСР від 20.05.1932 р. «Про порядок торгівлі колгоспів, колгоспників і одноосібних селян» вказувалося: «Не допускати, щоб приватні тор-говці відкривали магазини і крамниці, і усіма способами викорінювати перекупників і спеку-лянтів, які намагаються нажитися за рахунок робітників і селян. Далі у постанові цих же орга-нів від 22 серпня того ж року «Про боротьбу з спекуляцією» вказувалося: «У зв’язку з тим, що за останній час, незважаючи на заборону, поча-стішали випадки спекуляції, особливо спекуляції товарами масового споживання, ЦВК і РНК СРСР зобов’язують ОДПУ, органи прокуратури і місцеві органи влади вжити заходи до викорі-нювання спекуляції, застосовуючи до спекулян-тів і перекупників ув’язнення в концентраційний табір строком від 5 до 10 років без права засто-сування амністії» [13, с.184–185]. Протистояння держави і «чорного бізнесу» розгорнулося по таким основним напрямам: посилення судової і каральної практики, «полі-тизування» економічної злочинності (посягання на нові економічні засади) і судові кампанії. Посилювалася кримінальна відповідальність за спекуляцію і розкрадання. Постанова ЦВК і Раднаркому СРСР від 07.08.1932 р. уперше ввела у радянське кримінальне право поняття 
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розкрадання соціалістичної власності і встано-вив за неї відповідальність у вигляді смертної кари або 10 років позбавлення волі (ст.360 [14]).  Примітною рисою 1930-х рр. стали різні кам-панії, поштовх яким давали ті або інші партійні установки, рішення державних органів або осо-бисті ініціативи Й.В. Сталіна. Реалізуючи згада-ну вище постанову, правоохоронні органи роз-почали масштабну компанію по боротьбі з економічними злочинами. На 15.01.1933 р., тобто тільки за півроку реалізації цього законодавчого акту, на його основі були засуджені 103 тис. осіб. З них (за розробленими даними про 79 тис. за-суджених) були засуджені до вищої міри пока-рання 4880 осіб або 6,2 %, а до нижньої межі санкції (10 років позбавлення волі) – понад  26 тис. осіб (33 %). Переважну більшість засу-джених складали селяни [12].  20.03.1933 р. Й.В. Сталіну були представлені відомості про загальну кількість громадян, притя-гнених органами ОДПУ за розкрадання держав-ного і громадського майна. Так, згідно з доповід-дю за станом на 15.03.1933 р. таких виявилося 127318 осіб. За розкрадання з магазинів і із складів товаровиробничої мережі і промислових підприємств – 55166 осіб, за розкрадання з рад-госпів і колгоспів – 72152. У найбільших справах про організовані розкрадання органами ОДПУ було засуджено 14056 осіб, з них до вищої міри покарання – 2052 людини, від 5 до 10 років табо-рів – 7661, менше 5 років позбавлення волі – 4343 [15, с.59]. Проте і в подальші роки факти розкрадання продовольства продовжували мати місце. Як приклад можна послатися на доповідну записку ОДПУ з протидії економічним злочинам в системі робітничого постачання з 1 січня по 1 травня 1934 р. на промислових підприємствах Донбасу, Дніпропетровська і Харкова. У докуме-нті вказувалося на те, що до відповідальності за цей період було притягнено 600 осіб. Були вияв-лені факти зрощення ревізорського апарату на місцях з посадовцями, що займалися питаннями робітничого постачання. Згідно з данними Доне-цького обласного відділу ОДПУ і обкому ВКП(б) з партії були виключені 32 працівники постачання, зняті зі своїх посад 17 директорів відділів робіт-ничого постачання (ОРСів), 3 директори торгових районів Доннархарчу [16].  Чим вище піднімалися прибутки на чорному ринку, тим більше росли втрати держави від несплати податків і зборів. Тільки по місту Киє-ву, наприклад, в 1934 році втрати від несплати податків складали від 500 тисяч до 1 млн рублів щомісячно[10, с.146].  

З метою боротьби з розкраданнями та злов-живаннями у торгівлі, РНК СРСР у 1933 р. пос-тановив увести в усіх міських торгових підпри-ємствах (магазинах, крамницях, наметах, рундуках, лотках), разом з грошовим обліком, також і натуральний облік (ваговий, поштучний) наступних продуктів: хліба, борошна, м’яса, олії, маргарину, крупи усіх видів, рису, цукру, чаю, взуття, готового одягу (пальт, костюмів) і калош. Ці товари повинні були видавася продавцям під індивідуальний грошовий і натуральний звіт, і за ці товари продавці несли відповідальність не лише в грошовому, але і в натуральному їх ви-разі. У випадках розкрадань і розтрати до кри-мінальної відповідальності повинні були притя-гуватися, разом з безпосередніми винуватцями розтрати і розкрадань, також і керівники відпо-відних правлінь кооперації в центрі і на місцях, відділів робітничого постачання, контор держа-вної торгівлі за несвоєчасні і недостатні заходи боротьби з розкраданнями і розтратою в керо-ваному ними торговому підприємстві. Одночас-но з порушенням справ про розкрадання і розт-рату мав бути накладений попередній арешт на усе без винятку майно того, кого притягають до кримінальної відповідальності. Відшкодування збитків, понесених від розкрадань і розтрат, по-винне було робитися, виходячи з ринкової ціни викрадених і витрачених товарів. Вважалося за необхідне виділення в усіх великих містах спе-ціальних судових камер для розгляду справ про розкрадання і розтрату в споживній кооперації і державній торгівлі. Вироки у справах про розк-радання і розтрату повинні були ухвалюватися не пізніше, ніж впродовж 20 днів з дня порушен-ня справи. Вказувалося на необхідність зміни існуючого порядку найму працівників як роздрі-бних, так і оптових торгових підприємств, вста-новлення обов’язкового проходження завідува-чів великими магазинами, складами і базами через спеціальні атестаційні комісії.Особи, ви-нуваті в прийомі на службу торгових працівни-ків, що не входять до трудових списків, а в міс-тах, де введена паспортна система, не мають паспортів, підлягали кримінальній відповідаль-ності (ст.76 [17]). Конкретні завдання були пос-тавлені і перед міліцією. 14.08.1934 р. НКВС УСРР дав вказівку всім начальникам облуправ-лінь НКВС УСРР з вимогою активно включитися в справу боротьби з обважуванням, обмірюван-ням споживачів і порушенням роздрібних цін в торгівлі. Основними задачами було визначено: «швидке реагування на заяви і матеріали з цих питань і особливо уважне ставлення до цих заяв. 
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Швидке (2–3 дні максимум) розслідування і пе-редача справ до суду, без залишення жодного виявленого факту безкарним. По кожній області розкрити два-три організованих великих справи обману споживачів і глибоким слідством (так в тексті. – Авт.) розгорнути усю картину змови злочинців і їх діяльності, поставивши показовий процес. Усі відомості про одиничні факти обмі-ру, обважування і т. п. направляти для розслі-дування в міліцію» [18, с.255].  31.07.1934 р. керівник НКВС СРСР Г.Г. Ягода направив в РНК СРСР доповідну записку про заходи щодо боротьби з спекуляцією. У доку-менті наводилися наступні цифри: «Органи НКВС у боротьбі із спекуляцією притягнули до відповідальності за перше півріччя 1934 року 58314 осіб. За цей же період, крім того, було ви-слано з найбільших міст Союзу 53000 осіб без певного зайняття – тих, що вешталися на ринках, що спекулювали. Незважаючи на таку велику кількість притягнених і висланих ринки наводне-ниі спекулятивним елементом» [19, л.245].  Подекуди міліція домовлялася зі спекулянта-ми, стягуючи з них «податок» у дещо завуальо-ваній формі. У жовтні 1935 р. Комісія партійного контролю направила тому ж В.М. Молотову до-повідну записку «Про спекуляцію промтоварами на базарах», в якій наводився приклад м. Харко-
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NEP. Introduced since the beginning of 1930, the card supply system, according to the design of its authors, was to provide the population with a minimum set of essential to maintain the living minimum food. But such a large-scale measure as the transition to a card supply system, and even in the scale of such a country as the USSR, could not be implemented quickly and without apparent defects. Violations of the commodity provision of large sections of the urban population contributed to the burst of speculative operations, the theft of state and public property. In addition, the general economic state of the state was rather difficult. In the 1930s, the most important were two sources of receipt of goods on the «black market»: first, illegal access to state commodity funds, and secondly – products made by illegal private entrepreneurial structures. The bulk of the crimes represented money laundering, large theft of goods, petty theft of «socialist property». By 1934 they accounted for two thirds of all reported crimes. The size of the robbery was huge. The organization of combating economic crimes in the USSR in the 1930’s was carried out with the help of various methods, methods and means. This counteraction was carried out with the help of law enforcement bodies, party commissions and inspections, state-controlling bodies. The confrontation between the state and the «black business» unfolded in such basic directions: strengthening of judicial and punitive practice, «politicization» of economic crime (encroachment on new economic principles) and judicial campaigns. Key words: Ukraine, economic criminality, scarcity of goods, speculation, theft, «black market» 




