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ОХОРОНИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Підприємництво як однин із видів господарської діяльності має за мету не тільки 
одержання прибутку, а й досягнення економічних і соціальних результатів, що виражаються 
в тому числі у забезпеченні економічної безпеки як складової національної безпеки Украї-
ни. Відповідно до п.2 ч.3 ст.3 Закону України «Про національну безпеку України» одним із 
фундаментальних національних інтересів України є «сталий розвиток національної еконо-
міки, громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості 
життя населення» [1]. У відповідності до підрозділу 4.9 Стратегії національної безпеки од-
нією з умов забезпечення економічної безпеки є захист економічної конкуренції та форму-
вання сприятливого бізнес-клімату [2].

З огляду на важливість бізнес-процесів для суспільства та держави, одним із ключо-
вих елементів правової системи, що забезпечує сталий розвиток таких суспільних відносин, 
є наявність дієвої кримінально-правової охорони підприємництва. Питання кримінально-
правової охорони суспільних відносин в сфері підприємництва неодноразово обговорюва-
лись як серед правників, так і фахівців інших спеціальностей. Одними з таких актуальних 
тем є проблеми протидії законній господарській діяльності та протиправне заволодіння 
майном підприємства, установи, організації, що дістало назву «рейдерство». Серед останніх 
праць з цієї тематики можна назвати роботи Грищенка Н.М., Орлеана А.М., Сабецької Т.І., 
Скорої Л.М., Титаренка С.С. Вказана проблематика протягом останніх років неодноразово 
також була предметом законотворчої діяльності, що в засобах інформації дістала назву 
«Маски-шоу стоп» [3].

Для того щоб скласти приблизну уяву про стан захищеності підприємництва в кон-
тексті кримінально-правової охорони від незаконних протидії підприємництву та заволо-
діння майном суб’єктів підприємницької діяльності, слід звернутися до окремих даних, що 
відображають ключові показники з обраної проблематики. До таких можна віднести окремі 
статистичні показники стану злочинності та слідчо-прокурорської діяльності, повідомлення 
представників органів влади, оцінки міжнародних організацій та інші інформаційні ресурси, 
що можуть містити більш-менш об’єктивну інформацію з цього приводу.

Окремі із показників стану злочинності та слідчо-прокурорської практики за 2015-
2019 роки [4], котрі наведені у таблиці, вказають на те, що серед загального числа криміна-
льних проваджень щодо протидії законній господарській діяльності (ст.206 КК України) та 
протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації (ст.206-2 КК Украї-
ни) кількість обвинувальних актів, складає за найвищим показником менше ніж 8%, а зага-
льний показник варіюється від 3 до 5 відсотків за ст.206-2 та від 0 до 8 відсотків за ст.206 
КК України. При цьому сукупна частка цих злочинів серед кримінальних правопорушень у 
сфері господарської діяльності за вказаний період не перевищує 4,8 відсотки. Також вбача-
ється суттєва різниця між кількістю проваджень, де вручено повідомлення про підозру і 
тими, що спрямовані до суду з обвинувальним актом.

Слід зазначити те, що в інформаційному просторі України є вказівки на дещо інші 
показники з цього приводу. Так, за інформацією Міністерства юстиції України на початку 
2017 року до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації надійшло понад 
150 скарг про незаконну перереєстрацію земельних ділянок [5]. В 2019 році в базі сервісу 
для моніторингу публічних даних «Опендатабот» вказувалось про понад 20 підроблених 
судових рішень [6], за якими здійснювалось незаконне заволодіння нерухомістю переважно 
комерційного призначення, а на початку 2020 року зазначалось про приблизно 400 «рейдер-
ських захоплень» в Україні щорічно [7].



Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 13.03.2020)

152

Показники діяльності правоохоронних органів за 2015-2019 роки щодо окремих
кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності

Всього обліковано 
кримінальних пра-
вопорушень (далі-
КП) у сфері госпо-
дарської діяльності

Протидія 
законній 
господарсь-
кій діяльнос-
ті, ст.206

Протиправне заво-
лодіння майном 
підприємства, 
установи, органі-
зації, ст.206-2

2015 
рік

Всього обліковано КП 7631 120 30
КП, у яких особам вручено 
повідомлення про підозру

2380 11 1

КП, за якими провадження 
направлені до суду з обвину-
вальним актом

1958 9 1

2016 
рік

Всього обліковано КП 6940 127 78
КП, у яких особам вручено 
повідомлення про підозру

1837 0 4

КП, за якими провадження 
направлені до суду з обвину-
вальним актом

1361 0 2

2017 
рік

Всього обліковано КП 6297 189 82
КП, у яких особам вручено 
повідомлення про підозру

2304 7 8

КП, за якими провадження 
направлені до суду з обвину-
вальним актом

1833 2 4

2018 
рік

Всього обліковано КП 6334 161 70
КП, у яких особам вручено
повідомлення про підозру

2593 4 11

КП, за якими провадження 
направлені до суду з обвину-
вальним актом

2021 0 3

2019 
рік

Всього обліковано КП 5947 158 130
КП, у яких особам вручено 
повідомлення про підозру

2094 3 16

КП, за якими провадження 
направлені до суду з обвину-
вальним актом

1686 3 5

Ще одним показником стану суспільно-економічних відносин в країні є щорічне дослі-
дження Всесвітнього економічного форуму щодо індексу глобальної конкурентоспроможності, 
яке відображає ситуацію в різних сферах управління країною. Аналізуючи основні показники, 
що застосовуються при визначенні глобального індексу конкурентоспроможності країн світу, де 
Україна протягом останніх років погіршила показники, перейшовши із 81 [8] на 85 сходинку у 
2019 році [9, С.570], можна дійти висновку щодо несприятливої ситуації у сфері захисту вітчиз-
няного підприємництва та забезпечення сприятливого бізнес-середовища.

Таким чином можна констатувати, що проблема кримінально-правової охорони підп-
риємництва в Україні потребує формування та запровадження якісних механізмів моніто-
рингу, оцінки та адекватного впливу з боку органів державної влади на незаконні дії, що 
створюють загрози для здійснення підприємницької діяльності. З огляду соціальної чутли-
вості, значимості та обсягів вказаної сфери суспільних відносин, вважаємо, що для розроб-
ки таких заходів необхідна співпраця не тільки органів влади та фахівців у сфері економіки, 
управління та різних галузей права, але й представників різних сфер та видів бізнесу. Такий 
підхід дасть можливість об’єктивно збирати й оцінювати інформацію із зазначеної пробле-
матики, а також формувати мету, завдання та планомірний вплив з більш-менш прогнозова-
ними наслідками.
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ДЕСТАБІЛІЗУЮЧІ ФАКТОРИ ПОРУШЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Економічна безпека країни – це складна багатофакторна категорія, яка характеризує зда-
тність національної економіки до розширеного самовідтворення, з метою збалансованого задо-
волення потреб власного населення держави на певному визначеному рівні, з метою протисто-
яння дестабілізуючій дії різноманітних внутрішніх та зовнішніх чинників, а також забезпечення 
конкурентоспроможності національної економіки у світовій господарській системі [1].

В Україні така предметна область дослідження, як встановлення чинників негативно-
го впливу на економічну безпеку держави, досліджена недостатньо. Зокрема, дане питання 
вивчали такі вчені, як: Чубукова О.Ю., Воронкова Т.Є. (Система економічної безпеки (еко-
сестейт): сутність, структура); Шевченко Л.С., Гриценко О.А., Макуха С.М. та ін. (Моделю-
вання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство); Предборський В.А. (Економіч-
на безпека держави); Пастернак-Таранушенко Г.А. (Економічна безпека держави); Нікітін 
Ю.В. (Національна безпека України в сучасних умовах: ризики і фактор  впливу) та інші.

Всім відомий той факт, що формування економіки країни держави, відбувається під 
впливом внутрішніх та зовнішніх чинників, крім того, вона перебуває в умовах постійних змін. 


