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неточностей та гри з показниками, що є одним із ключових факторів
приховування економічних злочинів. Наразі в державі гостро стоїть питання
щодо реорганізації та перерозподілення повноважень державних органів у
сфері протидії економічній злочинності, і як воно вирішиться у недалекому
майбутньому поки що не до кінця зрозуміло.
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За час незалежності української державності на теренах нашої країни
виникло низка важливих і в той же час болючих проблем. Однією з них є
злочинність в сфері економічної діяльності, що згубно впливає на розвиток
економіки держави, рівень життя її жителів, ВВП, ВНП та місце України в
порівнянні з іншими державами. Найбільш поширені та проблематичні
злочини, такі як корупція, незаконне привласнення державних коштів та інші,
мають вплив не лише на сьогоднішній стан економіки держави, а також на
майбутні показники, відштовхуючи іноземних інвесторів, бізнесменів та
економічних діячів.
Для більш повного дослідження цього питання слід використати звітні
матеріали Генеральної прокуратури України. За період в дев’ять місяці цього
року можливо висвітити наскільки страждає економіка країни від даного виду
злочинів [1].
З 1 січня 2019 року по кінець звітного періоду вересня згідно з звітом
про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах,
організаціях за видами економічної діяльності, в п’ятірку сфер економічної
діяльності з максимальними показниками збитків потрапили:
- на першому місці фінансова та страхова діяльність з розміром
збитків в 648 706 960 гривень;
- на другому місці надання фінансових послуг крім страхування та
пенсійного забезпечення з розміром збитків 644 875 990 гривень ;
- третє місце посідає види кредитування з розміром збитків
641 892 680 грн;
- четверте місце будівництво із збитками 290 886 010 гривень;
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- п’яте місце посідаю оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів та мотоциклів з розміром збитків 89 930 850 грн.
Загальна сума збитків які понесла держава через економічну
злочинність складає 2 868 827 100 гривень, проте даний показник виявляє
тільки ті кошти які були виявленні в злочинній діяльності. Але майже всі
злочини в сфері економіки являються латентними і вирахувати приблизну
суму збитків держави від цих злочинів майже не можливо.
З іншої сторони, загальна сума яку було відшкодовано складає
593 684 840 гривень. Ця сума приблизно складає 20,694 % від суми збитків.
Також накладено арешт на майно загальної суми в 576 637 630 гривень, що
складає приблизно 20,1 % від загальних збитків держави. Отже в результаті
чітких дій правоохоронних органів держава може повернути приблизно
40,794% від загальних збитків.
Серед осіб які вчиняли злочини лідирують керівники підприємств,
установ, підрозділів, відділів та інші які перелічуються в 671 особу. Це являє
собою 53% від всієї кількості осіб, які мають службове становище або
соціальний стан, який вони використовували. Загальна ж кількість таких осіб
становить 1266 осіб.
Так згідно з службою статистики України імпорт товарів за кордон, їх
експорт, порівняно з минулим роком значно зменшився, що в свою чергу
впливаючи на економіку сьогодення збільшив у значній мірі різницю між
нормальним ВВП 2019 року та реальним ВВП 2019 року на 0,2% а саме на
8335 млн. гривень. Даний показник формують такі фактори як інфляція,
зовнішній імпорт та експорт товарів, міжнародні інвестиції, торгівельні
зв’язки, спроможність різних сфер економіки функціонувати, розвиватись та
конкурентувати на торгівельному ринку. Але саме злочиність даного виду
беспосередньо впливає на кожний із них, підвищуючи рівень інфляції,
відпугуванням іноземних партнерів та вбиваючи підприемства, установи та
організації з середини використовуючи їх як засіб незаконного надбання
коштів. Таким чином дані злочині діяння впливають не тільки на економіку
сьогодні, а й на можливість росту в майбутньому.
Показники статистики щодо імпорту, експорту та загального доходу від
зовнішнього партнерства чітко висвітлюють проблему того, як зменшується
кожний із даних показників в порівняні з 2018 роком.
Таким чином на основі усіх даних можливо зробити висновок, що
міжнародне партнерство на світовому рівні зменшується і одним із головних
причин являється високий рівень злочинності, так як ризики стати одним із
об’єктів даного злочину, зменшує кількість можливих зв’язків.
Зробивши висновок з даного дослідження, можна стверджувати, що
економічна злочинність в державі не тільки руйнує економіку країни
зсередини, знижуючи рівень життя населення, рівень країни в цілому, а й
відштовхує від України інші держави, з якими ми могли вийти на високі
торгівельні зв’язки , тим самим піднімати рівень економіки. Боротьба з даним
видом злочинності дає можливість рости економічно нашій країні, тим
самим, вивести її на новий рівень у світі.
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СТАН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Сучасний стан економічного розвитку України останнім часом постає у
нестійкій динаміці, через процес адаптації галузей економіки до викликів
сучасності, що, як наслідок, тягне за собою зміни у інвестиційноінноваційному плані: зниження рівня активності останнього, а також
зменшення конкурентоспроможності ринку.
Відомий той факт, що сталий економічний розвиток – запорука гідного
рівня життя населення країни, з огляду на це, ланка дослідників присвятили
свої наукові доробки цьому питанню, серед яких можна зазначити наступних
учених: В.В. Александрову, А.А, Мазаркі, Н.В. Кудрицьку, Н.В. Тарасову,
Е. Аткінсона, Дж. Стігліца та ін. [1].
За даними Американської торговельної палати в Україні станом на 2018
рік найважливішими чинниками сучасної інвестиційної привабливості
України є: низький рівень корупції (79,8%), прозорі та чітко визначені
законодавча і нормативна бази (70,2 %), політична стабільність (69,2%) [2].
Відповідно до чого окреслено 5 найголовніших умов, що мають бути
впроваджені для покращення загального бізнесу та інвестиційного клімату в
Україні:
- знизити рівень корупції та бюрократії;
- встановити верховенство права шляхом здійснення судової реформи
та внесення змін до процесуального законодавства;
- гарантувати безпеку майнових прав;
- забезпечити належний правопорядок;
- дозволити репатріацію необмежених дивідендів іноземними
інвесторами та продовжувати послаблювати валютний контроль.
На державному рівні вектор руху та розвитку економіки закріплено у
чинному законодавстві, прикладом чого може слугувати Указ Президента
України від 12.01.2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»

