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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ 
ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ДОТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
 

Для сучасного стану економіки України як самостійної незалежної 
держави, утвердження її як суб’єкта світового співтовариства особливо акту-
альними є проблеми забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку, 
формування механізму протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам, підви-
щення рівня життя населення, розвитку системи міжнародної економічної 
взаємозалежності

Сьогодні питання національної безпеки набуло особливої актуальності, 
оскільки від його вирішення залежатимуть доля України, соціально-
економічний добробут громадян, становлення їхньої національної 
самосвідомості та поваги до своєї держави, тому необхідно врахувати 
помилки, допущені під час здійснення економічних реформ, які призвели до 
руйнівних процесів в економіці та у свідомості людей [1, c. 52].

Важливим є те, що під тиском тривалого простою виробництва, 
суцільної інфляції, масового поширення безробіття, зниження рівня життя 
громадян та соціального занепаду, громадяни досить часто шукають злочинні 
шляхи розв’язання наведених проблем. 

До основної проблеми можна віднести те, що попри достатню кількість 
спеціальних суб’єктів, які зобов’язані вести активну протидію економічним 
злочинам, актуальною є проблематика розробки оптимальної та ефективної 
структури, її правового регулювання та забезпечення щодо протидії 
вчиненню економічних злочинів, а зокрема створення нового державного 
органу, який буде наділений правами та безпосередніми обов’язками в сфері 
запобігання економічній злочинності [2, c.132]. 

Досить важливим э врахування європейського досвіду функціонування 
структур, які покликані протидіяти економічним злочинам. Явище 
економічної злочинності у Європі протягом декількох десятиліть є 
безпосереднім предметом як наукових, так і управлінських дискусій. Потреба 
ефективної протидії поширенню даного виду злочинності робить актуальним 
питання щодо всезагального реформування правоохоронних органів. Проте 
розроблено не одну, а відразу декілька інституційних систем, що пов’язано з 
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різними юридичними системами та способами державотворення [3, c.9]. 
Досить актуальною та болючою проблемою є також банальна 

відсутність єдиного законодавчого визначення поняття «економічна 
злочинність» та видів злочинів, які відносяться до цієї категорії. Деяка 
кількість вчених пропонує тлумачити економічні злочини як сукупність 
умисних корисливих злочинів та осіб, які їх вчинили, у сфері легальної та 
нелегальної економічної діяльності, безпосереднім об’єктом яких є суспільні 
відносини у сфері власності та виробництва, обміну, розподілу та споживання 
товарів і послуг. Але думки на дане питання розділяються, і тому в науковій 
літературі відсутня одностайна думка щодо визначення поняття 
«економічний злочин» [4, c.83]. 

В даному випадку надзвичайно актуальною являється проблематика 
законодавчого закріплення явища економічної злочинності та видів злочинів, 
які можуть бути віднесені до даної категорії. Адже в більшій мірі від цього 
факту залежить чітке та повне формування підходів й методів суб’єктів 
запобігання злочинам у сфері економіки.

У європейських державах, точно так само як в Україні, методи 
запобігання та протидії економічним злочинам передбачають такі основні 
структури: спеціальні правоохоронні органи, поліція, податкова, митна 
служби, підрозділи фінансової розвідки. Цілковита інтеграція економічних 
функцій в межах одної правоохоронної структури є скоріше винятком, аніж 
правилом [5, c.311].     

Зробивши висновок з всього вищевказаного, нами запропоновані такі 
шляхи щодо подолання проблематики протидії економічної злочинності в 
Україні:

– формування чіткої та прозорої державної структури, яка буде 
регулювати та контролювала економічну ситуацію, серед яких буде нагляд та 
попередження економічних злочинів;

– використання позитивного європейського досвіду щодо подолання 
явища економічної злочинності;

– співпраця та взаємодія правоохоронних органів України з правоохо-
ронними органами різних держав задля запобігання вчиненню міжнародних 
економічних злочинів.

У висновку варто сказати, що стан економічної злочинності в великій 
мірі може розкрити стан економічної безпеки держави в цілому. Тому якісна 
та активна протидія злочинам в економічній сфері здатна значно покращити 
та підвищити стан економічної безпеки в державі. Також важливою є тісна 
співпраця з силовими структурами європейських країн задля перейняття 
позитивного досвіду боротьби з економічною злочинністю та оптимізації 
попередження майбутніх злочинів.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ЗАГРОЗИ,  

ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 
На сьогодні, економічний розвиток країни пов’язаний із активізацією 

негативних чинників впливу та різних загроз такому розвитку. З плином часу, 
національна економічна безпека все частіше перетворюється в економічну 
безпеку підприємств; від її забезпеченості залежать рівні конкурентоспромо-
жності, інвестиційна привабливість та інноваційний розвиток економіки кра-
їни. Таким чином, досить важливо розглянути питання запобігання загроз не-
гативного впливу на економічну безпеку, аби для того, щоб підприємства ма-
ксимально ефективно функціонували. Враховуючи вище сказане, забезпечен-
ня економічної безпеки підприємств є найбільш актуальною проблемою, кот-
ра потребує вирішення. 

Вивчення підходів до вирішення проблеми економічної безпеки 
суб’єктів господарювання дає змогу побачити різноманіття поглядів на пос-
тавлене питання. Виходячи з цього, вчені розуміють економічну безпеку по-
різному: одні розуміють її як стан економічної системи, який дає змогу їй ди-
намічно розвиватися, інші вважають, що це певний стан підприємства, за 
яким воно захищене від негативного впливу тих чи інших зовнішніх та внут-
рішніх загроз. 

Таким чином, поняття “економічна безпека” можна об’єднати в два під-
ходи:  

- перший ґрунтується на тому, що у підприємства є конкретні цілі, котрі 
воно намагається досягти. Кожне підприємство має внутрішню структуру й 
існує в певному зовнішньому середовищі, але якщо ж внутрішня структура 
характеризується низкою позитивних якостей, і суб’єкт господарювання зна-


