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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Для України, як для самостійної 

незалежної держави, в сучасному стані економіки, особливо важливою є 

проблема забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку, формування 

концепцій протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам, підвищення рівня життя 

населення, розвиток економічних взаємовідносин з іншими країнами. 

Загальність даних проблем та алгоритм їх вирішення пов’язано з таким 

поняттям, як «безпека». Зміна тих чи інших факторів, які породжуються із 

зовнішніх та внутрішніх чинників розвитку національної економіки робить 

актуальним дослідження питання проблематики забезпечення економічної 

безпеки держави. 

Об’єктом дослідження є процеси, що впливають на розвиток економічної 

безпеки України. 

Предметом дослідження є виявлення чинників та особливостей загроз 

економічної безпеки України. 

Метою роботи є аналіз економічної безпеки України та економічних 

злочинів, які негативно впливають на сучасний стан країни. 

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: 

- проаналізувати історію виникнення економічної безпеки; 

- визначити поняття економічної безпеки та дослідити сучасний стан 

вітчизняної економіки; 

- здійснити порівняльний аналіз економічної ситуації України з іншими 

країнами;  

- здійснити дослідження економічних злочинів у сфері підприємницької 

діяльності в Україні; 

- проаналізувати діючі державні організації та законопроекти на 

створення нових державних структур з боротьби економічних злочинів; 

- дослідити економічну безпеку України в умовах глобальних загроз. 

Методи дослідження визначено специфікою роботи, її метою та 
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поставленими завданнями з урахуванням об’єкта та предмета дослідження. 

У процесі дослідження було використано наступні методи наукового 

пізнання: теоретичного узагальнення, який надав можливість визначити і 

систематизувати основні поняття, що стосуються економіки та економічної 

безпеки (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1); методи порівняння та статистичного аналізу 

використано для аналізу чинників та динаміки стану економічної безпеки, а 

також  аналізу рівня життя населення України у порівнянні з іншими країнами 

світу (підрозділи 1.2, 1.3, 2.2, 2.3), системний аналіз при дослідженні напрямів 

виявлення та подолання економічних злочинів, а також стану економічної 

безпеки в умовах глобальних загроз (підрозділи  3.1, 3.2) та графічний аналіз 

для наглядного представлення статистичних показників, що досліджено, у 

вигляді таблиць, графіків та рисунків (розділи 1, 2, 3). 

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних 

засад і відповідного інструментарію статистичного аналізу економічної безпеки 

держави, оцінювання її обсягів, структури, інтенсивності за різними 

характеристиками в умовах існуючого дисбалансу між попитом і пропозицією 

на ринку економіки, а саме: 

вперше визначено форми економічної злочинності та їх негативний вплив 

на стан безпеки держави та вітчизняної економіки; досліджено економічні 

причини ризику держави; виконано порівняння рівня життя населення України з 

іншими країнами світу; 

удосконалено причини та найвагоміші чинники здійснення та виникнення 

економічних злочинів, а також теоретичні положення економічних злочинів; 

набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо причинно-

наслідкового зв’язку виникнення економічних злочинів в сфері господарської 

діяльності та держави, а також шляхи подолання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

викладені в конкурсній науковій роботі теоретичні положення, висновки і 

рекомендації впроваджено та використовуються: 
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у практичній діяльності – для подальшого удосконалення економічної 

безпеки України (акт впровадження в діяльність ТОВ Арсенал СБ від 

26.11.2019р.); 

в навчальний процес – для проведення лекційних та практичних занять з 

дисциплін “Інформаційне забезпечення юридичної діяльності” (для бакалаврів 

спеціальності «Правоохоронна діяльність»), «Інформаційні системи та 

технології» (для бакалаврів спеціальності «Менеджмент»), «Ідентифікація 

загроз безпеці підприємництва» та «Формування концепції безпеки 

підприємництва» (для магістрів спеціальності «Правоохоронна діяльність») (акт 

впровадження в навчальний процес Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ від 28.11.2019 р.) 

Апробація результатів роботи та публікацій. Основні теоретичні 

положення і висновки наукового дослідження обговорено під час проведення: 1) 

Всеукраїнського науково-практичного семінару «Використання сучасних 

інформаційних технологій в діяльності національної поліції України» 28 

листопада 2019 р., м.Дніпро. Тема: «Сучасний стан економічній безпеки в 

Україні», автори Сауліна А.І.,  Рибальченко Л.В.  Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, 2019. С. 113-115. 2) The 4th 

International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern 

society” (December 4-6, 2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United 

Kingdom. - 2019. Тема: «Заходи боротьби та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів,  одержаних злочинним шляхом в сфері економічної безпеки України», 

автори  Сауліна А.І.,  Піжак В.М., Рибальченко Л.В., 2019.  С. 555-559.  

Структура та обсяг наукової роботи визначена метою, завданнями та 

предметом наукового дослідження. Наукова робота складається зі змісту, 

вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел. Обсяг роботи – 

35 сторінок (основна частина – 30 сторінок), рисунків – 14, таблиць – 9. 
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РОЗДІЛ 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

1.1. Історичні аспекти економічної безпеки в Україні 

 

Так склалось, що разом з появою «людини розумної» (homo sapien), 

історично зародилось таке поняття, як «безпека», тому що усвідомлене бажання 

бути захищеним від зовнішніх загроз світу закладено в інстинкт 

самозбереження, що саме природно для людини. Поняття «безпека» трактується 

по різному, дехто говорить, що це «стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не 

загрожує», інші, що це «відсутність небезпеки, відсутність загрози не тільки із 

зовнішнього світу». 

У XVII–XVIII ст. термін «безпека» отримав нове трактування, яке 

характеризувалось станом спокою в результаті відсутності реальної безпеки, 

при цьому охоплюючи  матеріальні, економічні, політичні умови, відповідні 

органи та організації, що сприяють утворенню такої ситуації. 

Перший, хто вирішив виокремити поняття терміну «безпеки» був 

президент США Т. Рузвельт, який на початку XX ст. визначив її як сукупність 

умов, що надійно забезпечують суверенітет, захист стратегічних інтересів і 

повноцінний розвиток суспільства, життя та здоров’я усіх його громадян. Таке 

визначення увійшло в світову політику і науку.  

У 70-ті роки XX ст. вперше з’явився термін “економічна безпека”. Він 

достатньо швидко отримав розповсюдження в розвинутих капіталістичних 

країнах. Саме тоді, представники країн Західної Європи виступили за 

використання економічних методів забезпечення національної безпеки. 

Забезпечення економічної безпеки стало пріоритетом багатьох країн і це не 

обійшло стороною США, яка її направила на політику держави. Зараз зовнішня 

політика США є добре розвинутою економічно безпечною країною,  в якій 

підтримується демократія та права людини. Ключовими моментами в 
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забезпеченні економічної безпеки є підвищення конкурентоспроможності 

товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках, скорочення залежності країни 

від іноземних позик і зміцнення її можливостей виконувати міжнародні 

зобов’язання в торговельно-економічних і інших областях. 

Якщо дивитись глибше та ширше, то саме від безпеки людини 

утворюється безпека держави й суспільства. Існує певній розподіл на категорії 

безпеки: безпека людини, національна безпека та державна безпека. Їх можна 

уявити у формі ланцюга, які залежать одна від одної та відіграють велику роль в 

історії людства.  

Тому можна сказати, що формування безпеки у різних сферах та 

аспектах життєдіяльності людини і держави не закінчено, можна навіть сказати, 

що це лише початок. Але вже зараз можна сказати, що саме державна безпека 

умовно охоплює три сектора: військовий (6%), економічний (69%) та 

політичний (25%). 

 

1.2. Сучасний стан економічної безпеки в Україні 

 

На думку фахівців, економічна безпека є фундаментом для 

функціонування всіх елементів, які відносяться до цієї системи: політичної, 

соціальної, військової, екологічної, технологічної, інформаційної безпеки тощо, 

тому вона займає центральне місце в системі національної безпеки. Це 

зумовлено тим, що належне забезпечення різних сфер життєдіяльності сприяє 

розвитку держави.  

Тому пропонуємо розглянути саме поняття «економічної безпеки» перед 

тим, як аналізувати її стан в державі. 

Економічна безпека — це комплекс дієвих заходів офіційних державних 

органів, які забезпечують стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, 

характеризують здатність національної економіки до розширеного 

самовідтворення та задоволення потреб громадян, суспільства і держави на 
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певному визначеному рівні та часовому проміжку. Основні напрямки: 

 забезпечується досить високе і стійке економічне зростання;  

 ефективне задоволення економічних потреб; 

 контроль держави за рухом і використанням національних ресурсів; 

 захист економічних інтересів країни на національному і міжнародному 

рівнях [8].  

Об'єктом економічної безпеки виступає як економічна система, так і її 

складові елементи: природні багатства, виробничі і невиробничі фонди, 

нерухомість, фінансові ресурси, людські ресурси, господарські структури, сім'я, 

особа. Для того, щоб розуміти в якому стані знаходиться економічний стан 

держави, існують показники економічної безпеки - це найбільш значущі 

параметри, що дають загальне уявлення про стан економічної системи в цілому, 

її стійкості і мобільності: зростання ВВП, рівень і якість життя більшості 

населення, темпи інфляції, рівень безробіття, структура економіки, майнове 

розшарування населення, криміналізація економіки, стан технічної бази 

господарства, витрати на науково-дослідні роботи, конкурентоспроможність, 

імпортна залежність, відкритість економіки, внутрішній і зовнішній борг 

держави. В таблиці 1.1 наведено динаміку ВВП та прямі інвестиції в економіку 

держави у 2005 - 2014 рр. 

Таблиця 1.1  

Динаміка ВВП та прямі інвестиції в економіку держави у 2005 - 2014 рр. 

 

Роки 
ВВП у 

поточних 

цінах, 

млрд.дол. 

Темп зростання 

ВВП з 

урахуванням 

інфляції, % 

Динаміка 

прямих 

інвестицій, 

млн.дол. 

Відношення до 

показника 

минулого року 

млрд.грн. 

 

%  

2005 441,4 86,2 2,9 7808 - 

2006 544,1 107,8 7,5 5604 71,1 

2007 720,7 142,7 7,5 9891 176,5 

2008 948 180,1 1,9 10913 110,3 

2009 913,3 117,2 -14,5 4816 44 

2010 1082,5 137,9 4,1 6495 134,8 

2011 1316,6 162,9 5,2 7207 111,0 

2012 1408,8 180,2 0,3 8401 116,6 

2013 1454,9 175,5 0,0 4499 53,5 

2014 1566,7 134,9 -13,3 410 9,1 
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Протягом досліджуваного періоду, ВВП зріс у 3,55 рази, а динаміка 

прямих інвестицій в економіку держави була від’ємною у 2009 р. (-14,5 

млн.дол.) та 2014 р. (-13,3 млн.дол.). 

Дивлячись на ці данні, можна прийти до висновку, що стан економіки в 

сфері інвестицій знаходився не у сприятливому становищі. Від темпів 

економічного зростання залежать економічна міць держави, життєвий рівень 

населення, виконання соціальних програм, успіх в конкурентному суперництві 

на світовому ринку. Тому економічне зростання, а саме зростання ВВП, є 

головним змістом економічного розвитку і одним з його найважливіших 

складових. 

За даними Державної служби статистики України [4] побудовано 

динаміку ВВП за 2010-2020 рр. В період з 2010 по 2014 роки ВВП в країні йде 

до спаду, з 2015 по 2017 роки йде стабільність з маленьким відхилом у декілька 

відсотків, з 2018 по 2019 роки знову йде на спад і у 2020 році зростає (рис. 1.1). 

 

*Побудовано авторами за даними [4, 9].  

Рис. 1.1. Динаміка ВВП України у 2010 - 2020 рр. (у % до відповідного 

періоду попереднього року) 

 

Основу економічної безпеки держави становить сама економіка, яка в 

свою чергу залежить від багатьох факторів. Тому розглянемо вплив прибутку з 

боку приватних підприємств, як в країні, так і в окремих регіонах та місті 
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Дніпро [9]. 

  За обсягом реалізованих послуг ми бачимо, що по всій Україні 

підприємства (табл. 1.2) здійснили послуг на 221108628,8 тис.грн. або 221,11 

млрд.грн., де в свою чергу Дніпропетровська область знаходиться на третьому 

місці (15289393,7 тис.грн. або 15,29 млрд.грн.), Одеса на другому місці 

(16376126,2 тис.грн. або 16,38 млрд.грн.) та Київ займає перше місце 

(95346276,3 тис.грн. або 95,35 млрд.грн.) (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2  

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг різним споживачам за 

видами економічної діяльності у 2019 р. 

 

 

Область 
Обсяг 

реалізованих 

послуг, 

тис.грн  

Розподіл обсягу реалізованих послуг за 

категоріями споживачів (у % до загального 

обсягу)  

населенню 
підприємствам 

(установам)  

іншим 

категоріям 

споживачів  
Україна 221108628,8 21,7 68,4 9,9 
м. Київ 95346276,3 21,4 75,5 3,1 
Одеська 16376126,2 12,5 82,3 5,2 
Дніпропетровська 15289393,7 15,0 81,5 3,5 
Львівська 9472398,9 20,7 67,6 11,7 
Харківська 8478737,6 27,7 70,3 2,0 
Київська 8449070,3 10,2 87,8 2,0 
Донецька 4957148,3 10,6 87,5 1,9 
Миколаївська 4322144,1 9,9 87,6 2,5 
Запорізька 3772061,8 29,3 67,7 3,0 
Полтавська 2762246,2 21,6 72,4 6,0 
Вінницька 2663662,7 26,6 57,2 16,2 
Черкаська 2525779,8 16,6 73,4 10,0 
Закарпатська 2326209,3 19,2 77,2 3,6 
Кіровоградська 2119441,5 10,1 87,2 2,7 
Волинська 1784965,4 22,4 73,1 4,5 
Івано-Франківська 1701009,9 25,6 71,6 2,8 
Чернігівська 1501452,9 29,3 61,1 9,6 
Тернопільська 1478375,0 25,4 71,6 3,0 
Херсонська 1475673,3 23,6 72,7 3,7 
Сумська 1472207,3 26,7 62,7 10,6 
Житомирська 1317970,0 34,8 63,7 1,5 
Хмельницька 1263851,6 26,5 67,0 6,5 
Рівненська 1165553,6 20,4 69,0 10,6 
Чернівецька 854541,3 46,4 40,5 13,1 
Луганська 459953,3 36,3 61,0 2,7 

 

Тепер розглянемо Дніпропетровську область та окремі її галузі, щоб 

зрозуміти яка сфера діяльності найбільш прибуткова у даній області (табл.1.3). 
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Таблиця 1.3  

Обсяг реалізованих послуг підприємствами різним споживачам за видами 

економічної діяльності по Дніпропетровській області у 2019 р. 

  
Обсяг 

реалізованих 

послуг, 

тис.грн  

Розподіл обсягу реалізованих послуг за 

категоріями споживачів (у % до загального 

обсягу)   

Частка у 

загальній 

сумі обсягу 

реалізованих 

послуг, % населенню  
підприємствам 

(установам)  

іншим 

категоріям 

споживачів   
Усього 15289393,7 15,0 81,5 3,5 100 

Транспорт, складське 

господарство, 

поштова та 

кур'єрська діяльність 

7604178,6 9,5 88,1 2,4 49,73 

Операції з нерухомим 

майном 
2177052,3 2,6 86,0 11,4 14,24 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного 

обслуговування 

1574002,6 27,0 71,9 1,1 10,29 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 
1523880,3 3,2 96,1 0,7 9,97 

Інформація та 

телекомунікації 
895107,4 11,2 84,2 4,6 5,85 

Тимчасове 

розміщування й 

організація харчування 
592194,2 57,0 41,9 1,1 3,87 

Охорона здоров'я та 

надання соціальної 

допомоги 
495628,9 74,2 23,5 2,3 3,24 

Освіта 282415,6 66,1 33,5 0,4 1,85 
Надання інших видів 

послуг 
85473,9 12,3 79,8 7,9 0,56 

Мистецтво, спорт, 

розваги та                                                                

відпочинок 
59459,9 59,5 36,8 3,7 0,39 

 

Згідно з даними за 2019 рік, у Дніпропетровській області найбільший 

обсяг реалізованих послуг припадає на  транспорт, складське господарство, 

поштову та кур'єрську діяльність і становить 49,73% (7604178,6 тис.грн.). Далі 

йдуть операції з нерухомим майном 14,24% (2177052,3 тис.грн.), діяльність у 

сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 10,29% (1574002,6 

тис.грн.) та інші. Необхідно звернути увагу на те, що обсяг реалізованих послуг 

на освіту в області становить лише 1,85% (282415,6 тис.грн.) із загальної суми 

усіх послуг. Якщо порівнювати прибуток та збиток великих та середніх 

підприємств в усіх регіонах, то видно що у січні-вересні 2018 року (табл.1.4) 
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загальний фінансовий результат в Україні складав 122825,3 млн.грн., із них 

прибутку 70,2% підприємств (275210,5 млн.грн.) отримали прибуток і 29,8% 

підприємств збиток (152385,2 млн.грн.).  

Таблиця 1.4  

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами за 

січень-вересень 2018 року (млн.грн.) 

Область 
Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які одержали 

прибуток 
Підприємства, які одержали 

збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

Україна 122825,3 70,2 275210,5 29,8 152385,2 

м.Київ 78215,9 73,7 131905,6 26,3 53689,7 
Дніпропетровська 24616,7 70,1 49350,6 29,9 24733,9 
Запорізька 9981,9 68,8 12162,6 31,2 2180,7 
Полтавська 3913,3 65,0 8970,2 35,0 5056,9 
Харківська 3433,2 72,3 6340,3 27,7 2907,1 
Львівська 3261,5 72,5 5884,9 27,5 2623,4 
Одеська 2479,7 67,1 5931,9 32,9 3452,2 
Волинська 1857,0 74,5 2785,4 25,5 928,4 
Черкаська 1798,5 70,3 2917,7 29,7 1119,2 
Донецька 1560,1 57,7 16264,7 42,3 14704,6 
Вінницька 1147,1 69,2 2068,7 30,8 921,6 
Рівненська 878,3 73,4 1400,6 26,6 522,3 
Чернігівська 878,2 72,8 1274,0 27,2 395,8 
Сумська 873,4 68,0 2526,1 32,0 1652,7 
Івано-Франківська 831,9 68,2 1443,3 31,8 611,4 
Житомирська 743,7 73,3 1763,8 26,7 1020,1 
Тернопільська 402,7 67,0 892,3 33,0 489,6 
Херсонська 330,1 64,5 849,4 35,5 519,3 
Миколаївська 219,0 67,8 2200,8 32,2 1981,8 
Кіровоградська 119,6 65,7 732,9 34,3 613,3 
Закарпатська 65,8 73,2 669,1 26,8 603,3 
Чернівецька 39,8 70,6 378,5 29,4 338,7 
Хмельницька -128,2 67,8 1137,9 32,2 1266,1 
Луганська -6226,2 53,9 2300,4 46,1 8526,6 

Київська  -8467,7 68,6 13058,8 31,4 21526,5 

З табл. 1.4 видно, що фінансовий результат підприємств 

Дніпропетровської області (24616,7 млн.грн) є другим після м. Києва (78215,9 

млн.грн) в Україні. 70,1% підприємств отримали прибуток (49350,6 млн.грн.) і 

29,9% підприємств (24733,9 млн.грн.) збиток. В таблиці 1.5 наведено 

фінансовий результат великих та середніх  підприємств за січень-вересень 2019 

року [9]. 
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Таблиця 1.5 

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами за 

січень-вересень 2019 року (млн.грн.) 

Область 
Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які одержали 

прибуток 
Підприємства, які одержали 

збиток 
у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

Україна 145630,3 74,4 216149,1 25,6 70518,8 

м.Київ 89244,5 79,5 110871,4 20,5 21626,9 
Дніпропетровська 23961,4 73,8 38059,4 26,2 14098,0 
Київська  8684,2 74,6 10672,0 25,4 1987,8 
Полтавська 4921,0 73,6 7418,0 26,4 2497,0 
Одеська 3647,7 77,2 5323,6 22,8 1675,9 
Рівненська 2204,5 75,0 2337,0 25,0 132,5 
Миколаївська 2126,2 74,0 2591,3 26,0 465,1 
Черкаська 2114,9 76,8 2765,6 23,2 650,7 
Луганська 1994,3 51,4 2897,7 48,6 903,4 
Сумська 1268,0 74,2 1645,5 25,8 377,5 
Івано-Франківська 1198,0 66,2 1796,4 33,8 598,4 
Вінницька 1185,2 68,4 1899,4 31,6 714,2 
Херсонська 1115,5 74,5 1357,5 25,5 242,0 
Запорізька 914,7 70,6 4012,2 29,4 3097,5 
Харківська 910,8 77,5 3700,7 22,5 2789,9 
Чернігівська 853,5 61,2 1313,8 38,8 460,3 
Житомирська 540,2 70,3 1198,8 29,7 658,6 
Хмельницька 366,8 58,2 1061,9 41,8 695,1 
Закарпатська 256,9 74,5 572,5 25,5 315,6 
Кіровоградська 247,7 65,8 597,5 34,2 349,8 
Львівська 155,6 73,6 4214,1 26,4 4058,5 
Тернопільська 28,9 77,1 507,9 22,9 479,0 
Чернівецька -170,9 56,2 203,2 43,8 374,1 
Волинська -540,8 73,1 961,9 26,9 1502,7 
Донецька -1598,5 55,9 8169,8 44,1 9768,3 

З таблиці 1.5 наведено, що у 2019 році  загальний фінансовий результат  

в Україні складав 145630,3 млн.грн., із них прибуток отримали 74,4% 

підприємств (216149,1 млн.грн), а збиток 25,6% підприємств (70518,8 млн.грн.). 

У Дніпропетровській області фінансовий результат склав  23961,4 млн.грн., із 

них прибуток отримали 73,8% підприємств (38059,4 млн.грн.), а збиток 26,2% 

підприємств (14098,0 млн.грн.). 

При такій різниці у цифрах складаються сумніви щодо правомірного 

ведення бізнесу у нашій країні. Більшість підприємств для свого збагачення 

інколи йдуть злочинним шляхом, щоб збільшити суму прибутку собі у кишеню. 
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Ці види злочинів, що стосуються економіки підприємства й не тільки, 

класифікуються, як економічні злочини.  

Економічна злочинність - це сукупність різних видів навмисних посягань 

на економічні відносини, що охороняються державою незалежно від форми 

власності і видів діяльності суб'єктів, які виконують певні функції у сфері 

виробництва, обміну, обслуговування, а також осіб, пов'язаних з регулюванням 

цієї діяльності. 

Якщо дивитися дані звіту Генеральної прокуратури України за останні 4 

роки «Про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, 

організаціях за видами економічної діяльності», то можна побачити, що 

особливо тяжкі злочини за чотири роки зменшилися на 36,88%, тяжкі злочини 

зменшилися на 31,95% і середньої тяжкості на 31,8%. В цілому, кримінальні  

правопорушення, вчинені на підприємствах з 2016 по 2019 рр. зменшилися на 

33% (табл. 1.6).  

Таблиця 1.6 

Про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, 

організаціях за видами економічної діяльності за 2016-2019 рр. в Україні 

Рік Особливо тяжкі Тяжкі  

Середньої 

тяжкості Усього 

2016 13425 113863 142583 358658 

2017 12936 128689 142688 377432 

2018 10355 145028 159014 419696 

2019 8474 77486 97244 240296 

Зменшення,% 36,88 31,95 31,8 33 

Досліджено, що найменша кількість скоєних економічних злочинів 

припадає на початок року, а на кінець року - найбільша.  

 

1.3. Міжнародний досвід економічної безпеки 

 

В останні роки, забезпечення формування економічної безпеки, стає  

найактуальнішим питанням, адже завдяки своєму географічному положенню, до 

https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113899&libid=100820
https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113899&libid=100820
https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113899&libid=100820
https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113899&libid=100820
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України виникає великий інтерес зарубіжних країн. Але разом із тим, дане 

питання потребує ретельного дослідження, так як економічна безпека є 

найактуальнішим питанням сьогодення. При стратегічному плануванні 

розвитку у цій сфері потрібно опиратись на досвід інших країн в забезпеченні 

економічної безпеки країни.  

Використання міжнародного досвіду економічної безпеки до вимог 

України є дуже довготривалим у часі. Для цього потрібно враховувати рівень 

економічного розвитку, розвитку інститутів управління, забезпечення та 

контроль над безпекою у цілому. 

За даними досліджень організації Institute for Economics and Peace у 2019 

році, рейтинг економічного стану безпеки України у 2017-2018 рр. був таким, 

що  за рік Україна досягла значних результатів (рис. 1.7) і покращила свої 

позиції у 2018 році у порівнянні з 2017 роком. Наприклад, за рейтингом 

бюджетної прозорості Україна за станом на 2018 рік посіла 39 місце, де 

піднялась на 18 сходинок у порівнянні з 2017 роком (57 місце). Покращився і 

стан свободи людини, де із 134 місця (у 2017р.) піднялася на 118 місце (у 

2018р).  

 Таблиця 1.7 

Міжнародний рейтинг України у 

2017-2018 рр. 
2017 рік 2018 рік Покращення 

Бюджетної прозорості 57 39 18 

Свободи людини 134 118 16 

Економічної свободи 149 134 15 

Глобальних інновацій 50 43 7 

Конкурентоспроможності 89 83 6 

Легкості ведення бізнесу 76 71 5 

Найкращих країн світу 63 69 4 

Інвестиційної привабливості 134 131 3 

Найкращих країн для ведення бізнесу 80 77 3 

Екологічних країн світу 20 18 2 

Сприйняття корупції 131 130 1 

Свободи ЗМІ 102 101 1 

Найсильніших армій світу 30 29 1 

Індекс процвітання 112 111 1 
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Рис. 1.2. Рейтинг економічного стану безпеки України у 2017-2018 рр. 

 

Стан економічної свободи також покращився на 15 пунктів (із 149 

піднялась на 134 місце). Відбулося покращення і в глобальному рейтингу 

інновацій (143 місце), глобальній конкурентоспроможності (83 місце), рейтингу 

легкості ведення бізнесу (71 місце), рейтингу найкращих країн світу (69 місце) 

та рейтингу інвестиційної привабливості (131 місце). В інших рейтингах 

відбулися незначні зміни. 

 
Рис. 1.3. Економічний стан у кожній країні світу за даними організації  

Institute for Economics and Peace за 2017 рік 

Згідно рис.1.3 можемо побачити рейтинговий список, за яким Україна 
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займає певні місця. За індексом введення бізнесу Україна займала 76 місце, за 

рейтингом економічної свободи 149 місце, за індексом потужності армії займає 

30, за рейтингом якості автомобільних доріг 134, за індексом розвитку 

людського капіталу 24 місце, за індексом глобальної конкурентоспроможності 

81 місце, за рейтингом аутсорсингової привабливості 24 місце та за рейтингом 

національних брендів займає 61 місце. 

Також серед країн є окремі порівняльні категорії, які не менш 

стосуються економічної безпеки держави. Розглянемо  рейтинг країн за рівнем 

життя країн світу у 2013-2017 рр. (табл.1.8) Так, у 2017 році першу трійку 

очолюють:  Норвегія, Нова Зеландія та Фінляндія. Україна спустилась на 5 

пунктів порівняно з 2016 роком і займає 112 місце серед 149 країн, в той час як 

у 2013 році посідала 64 місце. 

Таблиця 1.8 

Рівень життя країн світу у 2013-2017 рр. 

Держава 2017 2016 2015 2014 2013 

Ранг 

Норвегія 1 1 1 1 1 

Нова Зеландія 2 2 4 3 5 

Фінляндія 3 3 9 8 8 

Швейцарія 4 4 2 2 2 

Данія 7 9 3 4 6 

Польща 32 34 29 31 34 

Україна 112 107 70 63 64 

 

Найнижчими показниками в Україні були: охорона здоров’я, безпека та 

державне управління, це якраз те, на що потрібно більш звернути уваги при 

стратегічному плануванні концептуального плану забезпечення економічної 

безпеки. Це дослідження вказує на суттєві погіршання рівня життя в країні за 

показниками 2013-2017 років. 

В системі економічної безпеки головним показником вважається обсяг та 

рівень видатків на фінансування національної оборони держави, що в нашій 

ситуації за станом 2014-2019 років є значно важливим. Світова практика 
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виокремлює три основні підходи на формування воєнної доктрини: повна 

відмова від військових видатків, створення могутньої воєнної супердержави, 

фінансування оборони за принципом мінімальної достатності. 

Головним завданням Збройних сил України вважається захист 

суверенітету, незалежності та територіальної цілісності.  Тому розглянемо 

видатки на оборону та правоохоронні органи у 2013-2020 роках. 

 

Рис. 1.4. Видатки на оборону та правоохоронні органи в Україні  

у 2013-2020 рр. 

З 2013 по 2018 рр. видатки на оборону та правоохоронні органи з 

Держбюджету країни зросли у 3,8 рази (з 54,3 млрд.грн. до 162,7 млрд.грн.), що 

становить 10,7% та 17,5% загального розміру видатків Держбюджету України, 

відповідно. У 2019-2020 рр. видатки на утримання та розвиток Збройних Сил 

України зросли і становили 209,5 та 245,8 млрд.грн. відповідно, що складає 5 та 

5,45% відсотків валового внутрішнього продукту країни. 

За розрахованим прогнозом на 2021 рік видатки на утримання та 

розвиток Збройних Сил України становитимуть 288,7 млрд.грн., що складає не 

менше 5% відсотків валового внутрішнього продукту країни і відповідає 

Стратегії національної безпеки України та Концепції розвитку сектору безпеки 

і оборони [8]. 

Індекс Global Firepower  щорічно надає аналітичний виклад даних про 

сучасні військові сили країн світу. Даний рейтинг об’єднує в собі більше 50 
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різних показників, крім таких як чисельність армії, кількості танків, кораблів, 

літаків та іншої військової техніки, він враховує географічний чинники, 

природні ресурси, наявність робочої сили, рівень фінансування військової 

сфери транспортну інфраструктуру країни, доступ до нафтопродуктів та інші 

фактори, які можуть вплинути на боєздатність армії (табл. 1.9) [1]. 

Таблиця 1.9 

Рейтинг країн згідно з індексом військової могутності 

№ 

з/п 

Країна Індекс 

2018 
№ 

з/п 

Країна Індекс 

2016 

1 США 0,0818 1 США 0,0897 

2 Росія 0,0841 2 Росія 0,0964 

3 Китай 0,0852 3 Китай 0,0988 

4 Індія 0,1417 4 Індія 0,1661 

5 Франція 0,1869 5 Франція 0,1993 

6 Великобританія 0,1917 6 Великобританія 0,2466 

7 Південна Корея 0,2001 7 Японія 0,2466 

8 Японія 0,2107 8 Туреччина 0,2623 

9 Туреччина 0,2216 9 Німеччина 0,2646 

10 Німеччина 0,2461 10 Італія 0,2724 

29 Україна 0,5383 30 Україна 0,5867 

136 Бутан 7,5497 126 Центральна Африканська 

Республіка 

3,7343 

 

У 2016-2018 рр. США, Росія і Китай традиційно розділили між собою 

першу трійку, Україна ж посіла у списку 30 та 29 місця. У першу десятку також 

увійшли Індія, Франція, Великобританія, Японія, Туреччина та Німеччина. 

Аналіз проведеного дослідження показує, що за ці роки Україні не вдалось 

створити якісну національну економічну безпеку, яка б забезпечувала 

динамічний розвиток держави та відповідала високим світовим стандартам. 

Конструктивно доведено, що на сьогодні існують проблеми в енергетичній, 

фінансовій, виробничій, макроекономічній, інвестиційно-інноваційній, 

соціальній, продовольчій, демографічній та зовнішньоекономічній сферах, які 

унеможливлюють стабільний соціально-економічний розвиток України та 

призводять до зниження загального рівня національної економічної безпеки. 
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РОЗДІЛ 2 

БОРОТЬБА ІЗ ЕКОНОМІЧНИМИ ЗЛОЧИНАМИ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Форми економічної злочинності та її негативний вплив на стан 

безпеки держави 

 

Високий рівень економічного стану країни є головним критерієм оцінки 

розвинутого суспільства, так як економіка забезпечує гідний рівень життя, 

існування країни та її прогрес і процвітання. Тому злочини, які вчиняються в 

сфері економічної діяльності становлять реальну загрозу не тільки для кожної 

людини, а і для суспільства та держави. 

Економічні злочини підлягають даній класифікації як злочини, які 

спричинили значні збитки державі, чи підприємству. Як показала практика, 

притягнути до відповідальності фізичних осіб складно. Прикладом таких 

злочинів є ухилення від сплати податків, незаконні валютні операції, 

розкрадання державної чи підприємницької власності. Економічна злочинність 

відноситься до організованої злочинності, так як сама організована злочинність 

включає в себе ряд інших злочинів, такі як розповсюдження наркотиків, 

контрабанда та ін. 

За останні десятиліття організована економічна злочинність в Україні 

пройшла такий шлях розвитку, що діяльність транснаціональних організованих 

злочинних угруповань перетворилась на масштабну загрозу соціальній, 

економічній і політичній стабільності в державі. Тому проблема запобігання та 

протидії економічній злочинності набуває глобального характеру. Розглянемо 

схему економічної злочинності, яка представлена на рис.2.1. 
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Рис. 2.1. Форми економічної злочинності 

Одним з найнебезпечніших видів злочинів, який призводить до 

економічного занепаду держави, є легалізація (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом. На рис. 2.2 наведено схему легалізації доходів тіньової 

економіки. Зараз широко використовується в економічних злочинах 

інформаційно-технічні прилади. Злочини, які вчиненні за їх допомогою 

відносять до кіберзлочинів. Більшість інформації знаходяться на електронних 
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носіях, а в століття розвитку технологій, вкрасти інформацію з підприємства не 

так й складно, якщо вона погана захищена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.2. Легалізація доходів тіньової економіки 

Часто в економічних злочинах використовується кіберзлочини, тому й 
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легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиняється з можливістю 

використання комп’ютерних технологій у фінансовій та банківській системі, 

його ще можуть називати в деяких джерелах «кібервідмивання грошей». 

Тінізація економіки досягла такого масштабу, яку експерти оцінюють від 40% 

до 60% ВВП. Злочинні формування намагаються взяти під свій контроль 

банківські системи та фінансово-кредитні установи, так як саме через них 

проводиться процес конвертації грошових коштів, де потім їх виводять за 

кордон. Також є ще один із засобів легалізації та відмивання коштів злочинним 

шляхом через використання фіктивних фірм та конвертаційних центрів.  

Проаналізуємо кримінальні правопорушення у 2016-2019 рр., в яких 

провадження закрите (табл.2.1). 

Таблиця 2.1 

 Зареєстровані та закритті кримінальні провадження з 2016 по 2019 рр. 

Рік Зареєстровані кримінальні 

провадження 

Закриті кримінальні 

провадження 

2016 358 658 126 984 

2017 377 432 107 794 

2018 419 696 84 745 

2019 (по вересень) 240 296 35 467 

Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, вчинених на 

підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності йде на 

зростання протягом 2016-2019 рр., а кількість закритих кримінальних 

проваджень зменшується. Чим менше закритих злочинів, тим менше отримано 

матеріальної компенсації до державного бюджету. Також через не закриті  

провадження досі існують ці схеми з відмивання коштів, існує тіньова 

економіка та люди, які «прикарманюють» гроші, що належать державі та 

населенню цієї держави. 

 

2.2. Типові схеми легалізації доходів 

 

У відмиванні грошей використовується велика кількість схем, які доволі 

важко виявити, адже слід враховувати особливості кожного з національних 
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законодавств. Національний Банк України (НБУ) розкрив сім основних схем по 

відмиванню грошей.  

Схема № 1 – «Виведення капіталу», вона дозволяє вивести гроші з 

України, що в свою чергу має малий вплив на попит/пропозицію валюти і курс 

(рис.2.3). 

 
Рис.2.3. Схема «Виведення капіталу» 

 

Схема № 2 – «Переведення в готівку», тобто зняття фізичними особами 

готівки, що в свою чергу служить, як оплата за будь який необхідний ресурс 

(рис. 2.4). 

 

Рис.2.4. Схема «Переведення в готівку» 
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Схема № 3 – «Корупційна»,  незаконна діяльність, що приносить доходи, 

зокрема скоєння злочинів, випадає зі сфери, що регулюється економічними 

законами і принципами (рис.2.5). 

 

Рис.2.5. Схема «Корупційна» 

Схема № 4 – «Котел», так як незаконні операції переведення у готівку 

проводилися через банківську систему, компанії які брали й продавали свою 

готівкову виручку замість процедури інкасації, отримували свій відсоток 

грошей в безготівковій формі (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6. Схема «Котел» 
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Схема № 6 – «Отримання готівки», група компаній через банк 

сплачувала збір вторинної сировини для подальшої обробки та саме за цією 

схемою банк видавав «на руки» велику суму грошей (рис.2.7). 

 

Рис.2.7. Схема «Отримання готівки» 

Схема № 7– «Готівка без готівки», це ще один приклад конвертації 

безготівкових коштів у готівку без інкасації (рис.2.8). 

 

Рис.2.8. Схема «Готівка без готівки» 



 

27 

Схеми, які оприлюднив НБУ, стосуються не лише підприємств, які 

займаються відмиванням коштів, але й банків [4]. Згідно статистиці на початку 

2018 року НБУ сформував та впровадив заходи впливу на окремі банки за 

порушення фінансового моніторингу. У 2019 році Національний Банк здійснив 

перевірки відповідно до Постанови НБУ №197 «Про затвердження Положення 

про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». 

Банківські системи постійно удосконалюють систему попередження легалізації 

доходів злочинним шляхом, за допомогою міжнародного співробітництва з 

провідними європейськими організаціями. FATF – провідна міжнародна група з 

протидії відмиванню незаконних доходів впроваджує заходи та стандарти 

боротьби з відмивання коштів на національному та міжнародному рівнях.  

 

2.3. Державні організації боротьби з економічними злочинами 

 

Боротьба з економічними злочинами забезпечується не тільки 

правоохоронними органами, але є ще інші державні організації та громадські 

формування, які сприяють подоланню цієї проблеми в країні. Згідно 

законодавства, до правоохоронних органів, які борються зі злочинами в 

економічному секторі, входять спеціальні державні органи. 

Взаємодія суб’єктів, на яких покладено завдання ліквідації здійснення 

економічних злочинів сприяє ефективності нейтралізації відповідних чинників, 

які в свою чергу сприяють розвитку та зростанню злочинів в секторі економіки 

держави. Для боротьби з економічними злочинами діють такі закони України: 

«Про оперативно-розшукову діяльність», «Про запобігання та протидію 

корупції», «Про Національну поліцію» та ін. 

На даний час відповідного органу, який би займався суто економічними 

злочинами нема, його було ліквідовано 02.09.2019 року. Але це не означає, що з 

економічною злочинністю ніхто не бореться. До протидії залучені Національна 
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поліція України, Генеральна прокуратура України та її підрозділи, Служба 

безпеки України, Митна служба України, Державна фіскальна служба, органи 

які відносяться до Національного Банку України та інші підрозділи. 

Відповідно за даними Ліги Закону за 06.09.2019 року народний депутат 

від Слуги народу Данило Гетманцев зареєстрував у Парламенті законопроект № 

1208 про Бюро фінансових розслідувань. 

Згідно цього законопроекту, Бюро фінансових розслідувань є органом 

виконавчої влади, який в свою чергу буде запобігати, виявляти, припиняти, 

розслідувати та розкривати кримінальні правопорушення у сфері господарської 

діяльності, які завдають шкоді публічному інтересу в сфері фінансів. Це буде 

єдиний орган у якому розслідуватимуть всі економічні злочини проти держави. 

Згідно до цього законопроекту до нового органу боротьби з економічними 

злочинами, перейдуть повноваження податкової міліції, яка згодом буде 

ліквідована, а також повноваження щодо цих розслідувань економічних 

злочинів, що зараз належать Службі Безпеки Україні та Міністерству 

Внутрішніх Справ.  

Також буде введена низка принципів, за якими проводитиметься їх 

діяльність: верховенства права, пріоритет додержання права та інтересів 

фізичних та юридичних осіб, законність, повага до особи та соціальна 

справедливість, оперативність, невідворотність від покарання за вчинення 

кримінального правопорушення, безсторонність та належність, відкритість та 

прозорість, політична нейтральність, нульова толерантність до проявів корупції 

[6]. 

 

 

 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/JI00232I?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress03
https://ips.ligazakon.net/document/view/JI00232I?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress03
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ В 

ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

 

3.1. Викриття нелегальних конвертаційних центрів правоохоронних 

органів України 

 

Для відмивання грошей використовується багато зусиль і витрат, які ми 

проаналізували з поданих схем Національного Банку України, але одним із 

основних джерел проходження коштів незаконним шляхом у тіньовому обігу є 

використання послуг конвертаційних центрів. З роками, послуги 

конвертаційних центрів стали набагато ширшими та різноманітними, вони 

набули організованості у своїй роботі. Через багату кількість вчинених злочинів 

економічного характеру, країна страждає від ненадходження відповідної суми 

грошей до державного бюджету, які повинні надходити від податків, зборів, 

обов’язкових платежів, а також від прямого відтоку грошових ресурсів за 

кордон.  

Конвертаційний центр можна охарактеризувати, як спеціалізоване 

злочинне угрупування з надання послуг незаконної конвертації грошей при 

використанні фіктивних фірм, імітації фінансово-господарських відносин,  а 

також фальсифікації облікових та звітних документів. Якщо говорити 

простішою мовою, то це незаконні організації, які представляють послуги 

незаконного відмивання грошей. 

У ролі організатора створення конвертаційних центрів виступають 

особи, які добре підготовлено економічно, юридично та організаційно, вони 

мають гострий ум та вміють швидко мислити. Конвертаційні центри існують 

протягом кількох років, потім вони ліквідуються і згодом створюються нові на 

вже існуючій базі, це такий один із засобів замітання слідів. Такі незаконні 

структури реєструються за допомогою підроблених чи крадених паспортів. 
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Одним із головних завдань цих псевдокомерційних організацій є уникнення 

кримінальної відповідальності, тому як засновників та і директорів вони 

обирають осіб з числа малозабезпеченого населення, тобто шукають серед 

студентів, пенсіонерів, які готові за певну матеріальну суму грошей підписати 

необхідні папери. Але через саме це незнання та бажання швидких та легких 

грошей приходиться відповідати перед законом підставним громадянам, які 

нерідко навіть не підозрюють, що є власниками підприємств з 

багатомільйонними оборотами.  

Схеми проведення відмивання грошей конвертаційних центрів дуже 

схожі зі схемами відмивання грошей, які були зазначені у другому розділі 

оприлюдненні НБУ. Тому перейдемо саме до головного: скільки, де та як 

ліквідовувались данні конвертаційні центри.  

За даними офіційного порталу ДФС України у 2016 році ліквідовано 42 

конвертаційні центри із загальною сумою проконвертованих коштів - більше 

16,6 млрд.грн. Від такої протиправної діяльності втрати бюджету склали понад 

2,9 млрд.грн. За результатами перевірок до бюджету додатково стягнуто понад 

206 млн.грн. У 2017 році податківцями ліквідовано 65 конвертаційних центрів. 

Обсяг проконвертованих коштів становив 13,5 млрд грн. 

У 2018 році ліквідовано 50 конвертаційних центрів. Обсяг 

проконвертованих коштів склав 11,3 млрд грн. Основним акцентом при 

проведенні заходів з документування протиправної діяльності «конвертів» є 

відшкодування завданих державі збитків. За результатами роботи у січні - 

березні 2019 р., загальний економічний ефект від діяльності податкової міліції 

становив 6 млрд 300 млн.грн. 

 

3.2. Політика економічної безпеки України в умовах глобальних 

загроз 

 

Вже неодноразово та багато разів говорилось, що розвиток України як 
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незалежної європейської держави залежить від ефективного функціонування  

економіки. Вона являє собою життєдіяльності та розвитку людини, суспільства і 

держави, так як це дуже важлива складова національної безпеки, від якої 

залежить захищеність владі, її суверенітет, територіальна цілісність та 

обороноздатність, спокій людей та ін. Тому важливо розробити концепцію для 

ефективного функціонування забезпечення економічної безпеки. Головним 

питанням є ліквідація корупції, тіньової економіки, економічної злочинності та 

порушення цілісності економічної системи України. Данні чинники призводять 

до негативних наслідків, які розповсюджуються на бізнес, державу та кожного 

громадянина. 

Проблема захищеності економіки та її безпеки є ключовою для існування 

будь-якої держави. Головною метою економічної безпеки є захищеність 

національних інтересів держави, готовність усіх гілок влади створити механізм 

захисту економіки своєї держави, зберегти та поновити процес відтворення 

соціально-політичної стабільності суспільства. 

До основних загроз в умовах глобалізації та внутрішньої нестабільності 

економічної безпеки України відносять: соціально політичні конфлікти, велика 

кількість невдоволеного та агресивно налаштованого населення, високий рівень 

внутрішньої та зовнішньої міграції населення,  високий рівень тінізації в 

економічному секторі, зростання безробіття, корупція та інше.  

Впровадження до дієвого процесу ефективної моделі концепції 

державної політики економічної безпеки передбачає захист національних 

економічних інтересів, протистояння  загрозам різного характеру, захист та 

забезпечення економічних свобод суб’єктів підприємництва і населення, 

усунення негативних проявів економічної, соціальної та політичної глобалізації. 

На даний час Україна тісно співпрацює з країнами європейського союзу 

для поліпшення рівня безпеки країни. Для України є важливим також розвиток 

та партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Така співпраця сприяє 

укріпленню демократії та верховенства права, протидії корупції і проведення 
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реформ в Україні, розвитку економічного стану та її адаптації у світовому 

ринку, підвищення обороноздатності, зміцнення безпеки, розвитку науки та 

технологій у галузі економіки [7]. 

Забезпечення високого рівня економіки можливо за допомогою процесу 

активізації внутрішніх факторів та зменшення негативного впливу зовнішніх 

чинників на соціально-економічний аспект забезпечення економічного 

розвитку. Це передбачається застосуванням внеску до економіки держави 

фінансових ресурсів, за допомогою таких засобів, як: 

 деофшоризація, сприяє формуванню правових засад захисту прав 

інвесторів, оптимізації зменшення податкового тиску на підприємницьку 

діяльність; 

 боротьба із корупцією, відхід від збагачення шляхом зловживання 

людськими цінностями; 

 залучення заощаджень населення в інвестиційні ресурси; 

 зміцнення валютної системи; 

 впровадження кредитної політики НБУ, яка сприяє зниженню 

облікової ставки з метою здешевлення кредитів для національного 

господарства; 

 створення державних інвестицій, що в свою чергу допоможе 

удосконалити програмно-цільовий підхід в державному фінансуванні програм 

соціально-економічного розвитку, галузевих, регіональних та науково-

технічних програм для реалізації механізмів державно-приватного партнерства 

[3].  

Для держави під час формування політики економічної безпеки 

першочерговим значенням є визначення національних інтересів, так як від 

цього залежить створення ефективних заходів їх реалізації та захисту. 
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ВИСНОВКИ  

 

У ході даного дослідження було багато сказано про економіку, про її 

безпеку та відповідно про злочинність в економічній діяльності держави і 

підприємств. Аналізуючи щорічні статистичні дані можна сказати про те, що  

потрібно поліпшувати систему економічної безпеки, адже корупція процвітає, 

тіньова економіка продовжує своє існування, через військове положення багато 

людей іммігрує за кордон працювати або ж назовсім жити, і це лише половина 

чинників, які негативно впливають на економічний стан.  

Україна має багато можливостей для розвитку економіки держави. На 

території країни дуже багато земель, які можна задіяти для сільського 

господарства; є багато заводів та виробництв, в які можна вкласти інвестиції та 

отримати прибуток з продажу продукції за кордон й не купувати цю ж 

продукцію в інших країнах для себе; є багато висококваліфікованих 

спеціалістів, які можуть принести державі значні результати у різні сфери 

діяльності.  Це не є вичерпний список переваг, які має Україна, їх дуже багато.  

Злочини в економічній діяльності мають місце через те, що багато 

підприємств, сплачуючи великий відсоток податків, йдуть на злочин аби укрити 

фактичний прибуток і показати, що його не вистачає навіть на сплату податків. 

Через різноманітність злочинної конкурентної діяльності правоохоронні органи 

не можуть вчасно реагувати на появу нових злочинів.  Корупція буде існувати 

до тих пір, доки систему державних та громадських організацій не змінять, тому 

що для отримання довідки потрібно обійти велику кількість кабінетів та 

приміщень, а це займає велику кількість часу, яку населення більш всього цінує. 

В ході дослідження проаналізовано історію виникнення економічної 

безпеки, визначено поняття безпеки та сучасний стан вітчизняної економіки. 

Проведено порівняльний аналіз економічної ситуації України з іншими 

країнами світу, який показав низький рівень розвитку вітчизняної економіки та 

основні фактори, які стримують економічний розвиток держави.   
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Досліджено, що одним з найнебезпечніших видів злочинів, який 

призводить до економічного занепаду держави, є легалізація (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом. Наведено форми та типові схеми 

легалізації доходів економічних злочинів у сфері підприємницької діяльності в 

Україні. 

Проаналізовано, що боротьба з економічними злочинами забезпечується 

не тільки правоохоронними органами, але є ще інші державні організації та 

громадські формування, які сприяють подоланню цієї проблеми в країні. Згідно 

законодавства, до правоохоронних органів, які борються зі злочинами в 

економічному секторі, входять спеціальні державні органи. 

Для стабільного фундаментального розвитку економіки держави 

потрібна певна виробнича база, оскільки саме спад виробництва і його низька 

ефективність є вагомою причиною занадто значної залежності економіки 

України від зовнішніх ринків, тобто низького рівня її економічної безпеки.  

Тому пропонуємо впровадити інноваційне підприємство. Воно виступає, як 

ключовий засіб зміцнення економічної безпеки держави в технологічній сфері і 

є нетиповим видом підприємництва. Даний вид такої діяльності в Україні не 

функціонує, а держава не спроможна надати необхідну підтримку. 

Як показала практика та зарубіжний досвід, розвинуті країни досягли 

свого певного провідного положення у світових ринках завдяки 

високотехнологічним та наукомістким видам промислової продукції (США, 

Японія, Німеччина та Корея). Інноваційний бізнес завжди пов'язаний з ризиком, 

але на нашу думку, це кращий варіант. 

Щодо боротьби з економічними злочинами, пропонуємо створити 

спеціальний підрозділ, який буде займатися тільки у цій сфері. А також ці 

підрозділи розмістити в окремих областях. При цьому зросте не тільки кількість 

розкритих економічних злочинів, а ще виникнуть нові робочі місця. 
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