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ECONOMIC CRIME AS A SOCIAL PHENOMENON AND A THREAT TO STATE SECURITY

Метою державного управління є врегулювання економічних інтересів у суспільстві, що доз�
волить певним чином запобігти економічній злочинності, забезпечить дотримання правопоряд�
ку, що дозволяє уникнути конфлікту економічних інтересів; та сформує засоби та способи про�
тидій економічній злочинності та ліквідації її наслідків.

Наслідки економічної злочинності для національної економічної безпеки є настільки вагоми�
ми, що їх можна визначати як детермінанти дієвості економічної системи держави та можли�
вості її існування в майбутньому. Економічна злочинність та врегулювання економічних інте�
ресів різних соціальних груп стали своєрідним каталізатором формування держави та інсти�
тутів державного управління. Відповідно до цього мають трансформуватися методи боротьби
з економічною злочинністю, розвиватися правові механізми державного управління, видозмі�
нюватися діяльність державних інституцій, на які покладено функції виявлення економічних зло�
чинів та притягнення до відповідальності винних осіб. Економічні злочини мають вагоме зна�
чення з позиції державного управління національною безпекою, а отже, мають вивчатися в усіх
аспектах прояву від мотиву до встановлення відповідальності. Першооснова економічних зло�
чинів лежить в інтересах людини.

У статті досліджено економічну злочинність у контексті ідентифікації стимулів здійснення
економічних злочинів людиною. В результаті проведеного аналізу з позиції оцінки мотивів лю�
дини та соціальних груп до економічних злочинів було згруповано, а також візуалізовано по�
треби людини як фізичної істоти та соціально�економічного агента. Доведено, що людина без�
посередньо впиває на розвиток суспільства та економіки. В окремих випадках такий розвиток
може відбуватися як екстенсивним, так і інтенсивним шляхом, або ж може відбуватися падіння
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Об'єктом дослідження в сфері публічного управ�

ління та адміністрування (державного управління), що

не втрачає свою актуальність, є економічна безпека дер�

жави. Економічна сфера пропонує усі сфери держав�

ного управління, а від її рівня залежать інші сфери на�

ціональної безпеки. Питання економічної безпеки є не

новим для наук з державного управління, проте в зде�

більшого дане питання розглядалося за сферами реалі�

зації економічної політики. На сьогодні вкрай гостро

стоїть питання забезпечення економічної безпеки дер�

жави в умовах високого рівня економічної злочинності.

"Минуле ХХ століття стало не лише століттям стрімкого

науково�технічного прогресу, але й століттям жорстко�

го винищення людей у військових конфліктах, а також

показників розвитку різних систем функціонування суспільства, в статті було розглянуто особ�
ливості зазначеної взаємодії. Було виявлено найбільш поширені в Україні та світі економічні
злочини, що становлять найбільшу загрозу національній безпеці. Розроблено матрицю задо�
волення потреб людини через економічні злочини відповідних видів, зокрема: недобросовісна
конкуренція, легалізація коштів отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму,
рейдерство, нецільове використання бюджетних коштів, фіскальні злочини, корупція. Проана�
лізовано економічні злочини з позиції економічного інтересу.

The purpose of public administration is to regulate economic interests in society, which will in
some way prevent economic crime, ensure the rule of law, which avoids conflicts of economic
interests; and form the means and methods of counteracting economic crime and eliminating its
consequences.

The consequences of economic crime for national economic security are so significant that they
can be defined as determinants of the effectiveness of the economic system of the state and the
possibility of its existence in the future. Economic crime and the settlement of economic interests of
various social groups have become a kind of catalyst for the formation of the state and institutions of
public administration. Accordingly, the methods of combating economic crime should be
transformed, legal mechanisms of public administration should be developed, the activities of state
institutions, which are entrusted with the functions of detecting economic crimes and bringing
perpetrators to justice, should be changed. Economic crimes are important from the standpoint of
public administration of national security, and therefore should be studied in all aspects of the
manifestation from the motive to the establishment of responsibility. The primary basis of economic
crime lies in the interests of man.

The article examines economic crime in the context of identifying incentives for economic crimes
by individuals. As a result of the analysis from the standpoint of assessing the motives of people and
social groups to economic crimes, the needs of man as a physical being and a socio�economic agent
were grouped and visualized. It is proved that a person directly affects the development of society
and economy. In some cases, such development may occur both extensively and intensively, or there
may be a decline in the development of various systems of society, the article considered the features
of this interaction. The most common economic crimes in Ukraine and the world, which pose the
greatest threat to national security, were identified. A matrix for meeting human needs through
economic crimes of the relevant types has been developed, in particular: unfair competition, money
laundering and terrorist financing, raiding, misuse of budget funds, fiscal crimes, and corruption.
Economic crimes from the standpoint of economic interest are analyzed.

Ключові слова: економічна злочинність, економічні інтереси, економічні злочини, потреби людини, дер�

жавна безпека, державне управління.

Keywords: economic crime, economic interests, economic crimes, human needs, state security, public

administration.

високого росту злочинності. Занепокоєність населен�

ня майже постійним зростанням злочинності в усьому

світі є сигналом для більш інтенсивного наукового дос�

лідження зазначеної проблеми. Масштаби цього явища

досі не вивчені через його високу латентність (тобто

схованої, незареєстрованої частини). Прямий та непря�

мий економічний збиток від злочинності в різних краї�

нах складає декілька відсотків ВВП" [1, с. 6].

Вищезазначене актуалізує науковий пошук у кон�

тексті розширення об'єкта пізнання наук державного

управління в сфері забезпечення економічної безпеки

держави. Так, сьогодні потребують уточнення межі

державної політики в сфері боротьби з економічною

злочинністю як загрози національній безпеці держа�

ви.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання боротьби з економічною злочинністю як

загрози економічній безпеці держави піднімалися в

працях вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: Бой�

ко А.М. [5], Іващенко В. [10], Безрутченко В.С. [3], Бе�

ницкий А.С., Розовский Б.Г., Якимов О.Ю. [4], Фран�

чук В.В. [32], Юртаєва К.В. [33], Мельник В., Гаруст Ю.

[19], Мельничук Т.В. [20], Ромен О. [28], Кальман О.Г.

[13], Базуряк І.М. [2], Пилипенко Н.В. [25], Кравчук С.

[14], Кузнецова Н.Ф. [16], Петров Э.И., Марченко Р.Н.,

Баринова Л.В. [24], Рогов И.И. [27], Йосипів Ю.Р. [12].

Так, економічна злочинність стала об'єктом наукових

досліджень у різних сферах наукового пізнання: еко�

номічні, юридичні, психологічні, соціальні науки та на�

уки з державного управління.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є висвітлення економічної зло�

чинності в контексті ідентифікації стимулів здійснення

економічних злочинів людиною. Це дозволить перегля�

нути державну політику в контексті уникнення причин

економічної злочинності та формування комплексу за�

ходів з розвитку безпечної економічної системи держа�

ви.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічна злочинність як загроза національній

економічній безпеці характерна різним економічним та

політичним системам. Сторінки економічної історії

свідчать, що жодна існуюча в світі економічна система

не змогла уникнути економічної злочинності, жодна

політична система не змогла задовольнити інтереси

різних соціальних груп для уникнення економічної зло�

чинності.

Дослідник проблем економіки злочинності Андріє�

нко Ю.В. зазначає, що "злочинність як антисуспільне

явище виникло на зорі людства. Як добре відомо із од�

ного із найдавніших історичних документів про історію

людства — Старого Завіту, третя людина на землі —

Каїн — через почуття заздрощів вбив четверту людину

— свого брата Авеля. З тих пір винищення людиною

собі подібних за своїми масштабами зовсім не поступа�

лося подібному поширеному явищу в тваринному світі,

яке керується раціональним інстинктом, а не розумом"

[1, с. 6].

Історично склалося так, що економічна злочинність

супроводжує розвиток людства ще з первісного ладу, а

саме з часів об'єднання общин в різні види формувань.

Такі формування в результаті стали основою формуван�

ня державності та виникнення перших держав у світі.

Сьогодні не можливо уявити, яким би був стан еконо�

мічно злочинності, якби держава не виконувала право�

охоронну функцію та не встановлювала обмеження

щодо економічної діяльності та вплив на неї різних стей�

кхолдерів. Вважається, що першою сукупністю право�

вих норм щодо економічної злочинності були Закони

Хаммурапі в стародавньому Вавилоні. Так, статті 6 —

126 Кодексу Законів Хамураппі передбачають регулю�

вання економічної діяльності, зокрема захист права

власності. Зазначеними законами встановлено не лише

правила економічної діяльності, але й види покарань за

їх порушення.

У подальшому з розвитком торгівлі та різних видів

економічної діяльності економічна злочинність набу�

вала різноманітних форм та сфер поширення. Якщо ще

десятиліття тому найбільш поширеними видами еконо�

мічної злочинності було ухилення від сплати та мита,

то сьогодні економічні злочини пов'язанні із фінансо�

вими махінаціями із використанням інформаційно�ком�

п'ютерних технологій. Сучасні цифрові технології доз�

воляють як уникнути та попередити певні види еконо�

мічних злочинів, так і дозволяють їх реалізацію за умо�

ви низького рівня кібербезпеки суб'єктів господарю�

вання.

Відповідно до цього мають трансформуватися ме�

тоди боротьби з економічною злочинністю, розвивати�

ся правові механізми державного управління, видозмі�

нюватися діяльність державних інституцій, на які покла�

дені функції виявлення економічних злочинів та притяг�

нення до відповідальності винних осіб.

Першооснова економічних злочинів лежить в інте�

ресах людини. "Велику роль в економічному житті су�

спільства грають економічні відносини між людьми. Від

досконалості економічних відносин залежить не лише

розвиток способу виробництва, але й соціальна рівно�

вага в суспільстві та його стабільність. З їх змістом пря�

мо пов'язане вирішення проблеми соціальної справед�

ливості, коли кожна людина та соціальна група отри�

мує можливість користуватися різного роду соціальни�

ми благами в залежності від суспільної корисності своєї

діяльності, її необхідності для інших людей, суспільства,

держави, зокрема для реалізації їх економічних інте�

ресів. Економічні інтереси є об'єктивними мотивами

діяльності людей, що відображає їх місце в системі су�

спільного виробництва" [23, с. 45].

Варто зауважити, що представлена теза характери�

зує здебільшого ідеальне суспільство, проте в ряді ви�

падків досягнення економічних інтересів може стати

мотивом здійснення економічного злочину. В криміно�

логії зазначені категорії знаходяться в тісному зв'язку:

"конкретний вольовий акт, підкоряючись закону причин�

ності, виникає в результаті тісної взаємодії трьох при�

чинних зв'язків. Людина стає на шлях протиправної по�

ведінки, намагаючись задовольнити у такий спосіб свої

потреби та інтереси, відбувається формування моти�

вації. Певним поштовхом, "каталізатором" виступатиме

конкретна ситуація, в якій людина перебувала до вчи�

нення протиправних дій. Передуючи акту злочинної по�

ведінки, відбувається прогнозування можливих на�

слідків реалізації бажання, яке виникло, планування

поведінки із врахуванням реальної обстановки і влас�

них можливостей, у людини більш�менш точно моде�

люється майбутній вчинок" [18].

Людина та її поведінка має стати точкою відліку на�

укового дослідження проблем державної політики в

сфері боротьби з економічною злочинністю як загрози

національній економічній безпеці. Варто наголосити, що

до економічних злочинів людину чи групу людей або ж

цілі соціальні інститути спонукають сукупність факторів,

які визначаються економічним інтересом. "Інтерес, яким

би він на перший погляд був, завжди є суто людською

характеристикою. Інакше кажучи, він є проявом самої
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людини в суспільстві, а тому за своїм змістом є суто інди�

відуальним" [23, с. 55].

Економічний інтерес супроводжує функціонування

людини на різних етапах розвитку соціально�економіч�

них відносин. Фактично інтерес є базою формування

економічних відносин у суспільстві та становить їх зміс�

товну наповненість, визначаючи властивості економіч�

них відносин певного суспільства зважаючи на певний

етап історичного розвитку.

Кушнарьов І.В. зазначає, що "перш за все необхід�

но звернути увагу на те, що будь�які соціальні зв'язки

виникають внаслідок того, що кожна особа прагне реа�

лізації своїх потреб, інтересів і цінностей, які у сукуп�

ності складають мотиваційну сферу свідомості людини.

Завдяки суперечливому поєднанню в людині властиво�

стей відкритої та закритої систем її свідомість є одно�

часно суб'єктивним відображенням об'єктивної

дійсності та внутрішнім світом особистості. Звісно, кож�

на людина протягом життя піддається впливу різноман�

ітних факторів, але вони проходять через свідомість

людини і не зумовлюють фатально та однозначно вибір

індивідом того чи іншого варіанта поведінки. Можна

сказати, що всі соціальні явища і процеси, як позитивні,

так і негативні, є результатом поєднання численних

людських рішень, і так звані соціальні закономірності

відображають повторюваність рішень у схожих умовах.

Разом з тим, кожна особа приймає рішення особисто,

на основі власних цінностей і переконань, і досить час�

то приймає такі рішення всупереч науково встановле�

ним закономірностям" [17, с. 90].

Саме тому досліджуючи економічну злочинність з

позиції державного управління національною безпекою

держави варто враховувати цілу сукупність факторів, які

визначають незаконну економну активність людини.

Здебільшого економічні інтереси характеризують

досягнення певного рівня потреб за пірамідою потреб

Абрагама Маслоу. Американський психолог ще в 1943 р.

в одній із публікацій представив результати свого до�

слідження потреб людини. "А. Маслоу доводив, що в

поведінці людини домінують потреби найнижчого неза�

повненого рівня, і людина надає їм пріоритет лише тоді,

коли потреби нижчого порівняно з ним рівня задово�

лені. Це означає, що людина починає піклуватися про

свою безпеку тоді, коли задовольнить найнагальнішу

потребу — біологічного виживання. Прагнення до лю�

бові, поваги виходить на чільне місце у разі, коли люди�

на забезпечена матеріально, має захист від природних

і суспільних загроз та перспективу майбутнього (сім'я,

здоров'я, власність). Відповідно питання гідності, пова�

ги, а тим більше самореалізації не належать до пріори�

тетних без задоволення потреб попереднього рівня" [7,

с. 12—13]. Усі потреби вчений визначив за п'ятьма

ієрархічними рівнями та визначив, що рух до потреб

вищого рівня неможливий без досягнення потреб ниж�

чих рівнів. Варто зазначити, що власне піраміда потреб

Маслоу як термін в економічних та психологічних дос�

лідженнях виник пізніше, а вченими було доповнено

піраміду іншими рівнями потреб людини. В нашому

випадку ми зупинимося на класичному розумінні по�

треб та спробуємо визначити напрями їх досягнення з

позиції вчиненні економічних злочинів, тобто досліди�

мо економічний злочин як засіб задоволення відпові�

дних потреб окремою людини та економічних інтересів

суспільних інститутів.

"Економічні інтереси людей виступають як спону�

кальні сили їх економічної діяльності. В процесі цієї

діяльності вони намагаються реалізувати свої інтереси,

які тісно пов'язані з їх потребами, хоча й відрізняються

від них. Потреби людей — це прояв об'єктивної необ�

хідності в створенні умов їх життєдіяльності. Це потре�

би в харчуванні, теплі, одязі, житлі та інші. Це можливо

сказати і про духовні та інші потреби. В свою чергу в

інтересах виражені шляхи та способи задоволення по�

треб. Це стосується інтересів людей та соціальних груп"

[9].

Зазначимо, що одним із способів та шляхів досяг�

нення певного інтересу як людиною так і соціальної гру�

пою можуть бути економічні злочини. Цікавим є той

факт, що якщо в класичному розумінні економічні зло�

чини направлені на досягнення економічно інтересу, що

стосується незаконної економічної вигоди, то окремі

види економічної злочинності направлені на досягнен�

ня економічних інтересів, що визначають статус особи

або групи осіб у суспільстві. Це стосується в першу чер�

гу мафіозних формувань в Сицилії, основною ціллю яких

на початковому етапі була власна безпека, а не еконо�

мічна вигода.

"В XIV—XVIII століттях на Сицилії відбулося укруп�

нення земельної власності та сільських поселень. При

цьому зв'язки між селами слабшали, ринки концентру�

валися у містах, куди перебиралися й власники землі.

Панування землевласників над аграрними працівника�

ми посилювалося технологічною нерозвиненістю. Але

імператив капіталістичного розвитку залучав землевлас�

ників в ринкові відносини та вимагав інституційних ре�

гуляторів. Довгий час поширена політика іспанських

Габсбургів ("розділяй та пануй") створила атмосферу

недовіри, що відобразилося на звичках людей розра�

ховувати лише на родичів та близьких людей. До того

ж сицилійці, маючи справу із правосуддям, традиційно

користувалися посередницькою допомогою, не довіря�

ючи адміністративній владі. А в умовах багатьох сусп�

ільних змін та порушень звичайних зв'язків права

сільськогосподарських суб'єктів виявилися незахище�

ними. Суспільство задовольнило дану потребу в особі

управляючих та служби охорони феодальної земельної

власності — демобілізованих гарібальдійців, бандитів

та колишніх ув'язнених. Саме довіра громадянами про�

текції своєї власності стало на думку Раймондо Катан�

заро, вирішальним моментом росту мафії. Люди праг�

нули до таких гарантій, яких знали б, поважали та яких

би оберігалися потенційні бандити або всі ті, хто є заг�

розою їх власності" [30, с. 128].

Фактично забезпечення економічних інтересів може

служити мотивом економічної діяльності особи або гру�

пи осіб, що реалізується через законну або незаконну

економічну діяльність. Досить влучно взаємозв'язок

мотивації та досягнення економічних інтересів охарак�

теризував Нестенко А.: "Результатом визнання об'єктив�

них економічних інтересів є, зокрема, виникнення пев�

них мотивів діяльності людей, їх бажань, прагнень та

суб'єктивної зацікавленості в тих чи інших діях. Дана

суб'єктивна зацікавленість людини чи соціальної групи

в будь�чому виступає як більш чи менш повний прояв в
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їх індивідуальному або груповому визнанні їх об'єктив�

них інтересів. Так, суб'єктивна зацікавленість людей в

підвищенні ефективності своєї економічної діяльності

відображає їх об'єктивні економічні інтереси, закладені

в існуючій системі оплати праці. При цьому зазначена

об'єктивна матеріальна зацікавленість суб'єктивна лише

за формою, оскільки проявляється як момент внутріш�

нього світу суб'єкту, його свідомості. За змістом вона

об'єктивна, оскільки відображає те, що існує в об'єк�

тивній економічній реальності" [22].

Таким чином, з позиції оцінки мотивів людини та

соціальних груп до економічних злочинів усі види по�

треб можна згрупувати так:

— потреби людини, які стосуються забезпечення її

фізіологічного розвитку;

— потреби людини, що пов'язанні із її становищем

у суспільстві.

Відповідно до цього людину варто розглядати як

біологічну істоту та як члена суспільства. Виходячи з

цього усі рівні піраміди потреб можливо представити у

вигляді двох напрямів, а саме:

— ті які характеризують людину як фізичну істоту;

— ті які характеризують людину як соціально�еко�

номічного агента.

"Для того щоб зрозуміти сутність цих взаємин, з

різноманітних процесів і явищ потрібно виділити по�

стійно діючі фактори, які лежать в основі існування людсь�

кої спільноти. У людини як у біологічної істоти є певний

набір вітальних (життєвих) потреб, як у члена суспіль�

ства — соціальних (інформаційних), на певному етапі

розвитку формуються економічні потреби. Задоволен�

ня цих потреб є основним стимулом людської діяльності

як окремої людини, так і спільноти людей загалом. Ба�

зовими, основоположними є вітальні потреби, без за�

доволення яких неможлива діяльність і розвиток люди�

ни як розумної істоти. Необхідність співіснування при�

вела до появи правил виробництва, обміну, розподілу і

споживання, що зумовили виникнення і закріплення соц�

іально�економічних потреб. Економічні відносини — су�

купність відносин між людьми з питань виробництва,

розподілу, обміну та споживання матеріальних і нема�

теріальних благ. У міру історичного ускладнення су�

спільства ці відносини значно змінювалися, від діючих

окремо натуральних господарств до того, що зараз ми

називаємо ринком, від прямої взаємодії споживач�ви�

робник, до соціально�опосередкованого покупець�про�

давець" [21, с. 213].

Фактично потреби спонукають до економічної ак�

тивності людини в суспільстві. Кожен вид потреб ха�

рактеризує людину як фізичну істоту (потреби в без�

пеці та фізіологічні потреби) та як соціального агента

(потреба в самореалізації, потреби у визнанні та по�

треби в соціалізації). Усі види потреб пов'язанні між

собою та можуть забезпечувати одне одного. Крім

того, потреби людини як соціального агента та як

фізичної особи спонукають її до економічної актив�

ності, яка в свою чергу знаходиться на перетині інте�

ресів різних осіб.

Фокін Н.І. вказує, що "потреба — базове економіч�

не поняття. У цій якості під потребою розуміють

внутрішній мотив, що спонукає до економічної діяль�

ності. Що в основі мотиву? Недолік чогось необхідного

для підтримки життєдіяльності і розвитку особистості,

підприємства, економіки в цілому. Коли потреби усві�

домлюються, вони виступають як економічні інтереси"

[31]. Потреби та інтереси людини визначаються су�

спільними відносинами, природно�кліматичними умова�

ми та сукупністю інших соціальних чинників. "Функціо�

нування потреби можна представити у вигляді прямого

і зворотного зв'язку зі середовищем: середовище впли�

ває на потребу, а потреба, у свою чергу, впливає на се�

редовище" [26, с. 112]. Це визначає особливості досяг�

нення потреб через економічну активність людини.

Візуалізація потреб людини як фізичної істоти та

соціально�економічного агента представлено на рисун�

ку 1.

Економічна активність людини в суспільстві відбу�

вається двома шляхами: законний та незаконний. Так

при вивченні окремого економічного злочину забезпе�

чення відповідної потреби виступатиме мотивом його

скоєння, а при вивченні економічної злочинності в ціло�

му визначатиме економічний інтерес, що переслідує

відповідний суспільний інститут.

У своїх попередніх працях автором було представ�

ленні результати подібного дослідження лише в кон�

тексті впливу економічної активності людини на навко�

лишнє середовище. Так, у дослідженні [34] було обгрун�

товано так: "В цілому, можна говорити, що людина як

економічний агент це тандем людини як фізичної особи

з сукупністю мотивів та потреб, які розвивалися люд�

ством протягом відповідних соціально�економічних

трансформаційних епох… Людина одночасно як скла�

дова біофізичних систем і як чинник впливу на них, по�

стійно взаємодіє і нерозривно пов'язані один з одним:

дії людини впливають на біофізичну систему, змінюю�

чи її первісний стан і викликаючи оборотні та необоротні

перетворення; біофізичні сили та їх зміни впливають на

добробут людини, і люди реагують, в свою чергу на ці

сили". Подібним чином людина впиває ї на розвиток сус�

пільства та економіки. В окремих випадках такий роз�

виток може відбуватися як екстенсивним так і інтенсив�

ним шляхом, або ж може відбуватися падіння показників

розвитку різних систем функціонування суспільства.

Розглянемо особливості зазначеної взаємодії в кон�

тексті наступних положень:

— потреби людини в залежності від їх прояву ви�

значають напрями економічної активності. При чому як

фізіологічні потреби, так і потреби пов'язані із соціаль�

ною реалізацією залежать від сукупності факторів, які

можна згрупувати наступним чином: специфіка суспіль�

них відносин та природно�кліматичні умови. Варто за�

значити, що як специфіка суспільних відносин, так і при�

родно�кліматичні умови визначають як структуру по�

треб, так і процес їх забезпечення через економічну

активність людини. Так, суспільні відносини та природ�

но�кліматичні умови впливають на економічну систему,

визначають її інституційний розвиток та галузеву спря�

мованість, механізми та методи реалізації економічних

процесів, а також способи та методи реалізації еконо�

мічної активності через економічні злочини. Сфери

здійснення економічних злочинів залежать від зазначе�

них факторів. Наприклад, для держав, які володіють

вагомими запасами природних ресурсів, характерні еко�

номічні злочини пов'язані із незаконним видобутком
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природних ресурсів, що характерно для Житомирської

та Рівненської областей в контексті незаконного видо�

бутку бурштину. В залежності від цифровізації суспіль�

них відносин в суспільстві залежить механізми та спо�

соби здійснення економічних злочинів. Так, для країн з

високим рівнем цифровізації суспільних відносин харак�

терні економічні злочинні в кіберпросторі. Важливим

фактором є також віросповідання, адже закладає мен�

тальні особливості поведінки людини, адже ортодок�

сальні положення тих чи інших релігій можуть впливати

на поведінку людини та її сприйняття дозволеного та за�

бороненого. Особлива перевага релігійного фактору ха�

рактерна для країн зони поширення Ісламу. "Ісламська

економічна доктрина пропагує три основні принципи

розвитку соціально�економічних відносин в суспільстві:

різноманіття форм власності, обмеження економічної

активності, соціальна справедливість. Зазначені прин�

ципи виведені на основі базових положень ісламу, які є

обов'язковими для виконання кожним суб'єктом госпо�

дарювання, та повинні забезпечити відповідність еко�

номічної системи положенням ісламу" [11, с. 8]. Так, в

окремих мусульманських країнах важливе значення на�

дається Шаріату як інституційної основі формування ци�

вільного законодавства та економічної системи країни.

Важливе значення серед суспільних факторів є еконо�

мічна, політична та культурна переорієнтація держави.

Це характерно для країн пострадянського простору та

тих економічних злочинів які здебільшого притаманні

їм в 90�х роках. "В даний час ситуація складається та�

ким чином, що норми традиційної економічної культу�

ри не працюють, нова культура ще не сформована.

Практичного досвіду для реалізації нових рис еконо�

мічної культури немає. Стереотипи ринкової поведінки

ще не сформовані. Зміни в масовій економічній свідо�

мості проявляються в двох формах. Перша форма куль�

турної переорієнтації — засвоєння нових стереотипів

економічної поведінки, відповідних ринкової економі�

ки, культури цивілізаційних країн світу. Дійсно, за ко�

роткий термін з початку ринкових реформ населення

країни зіткнулося з безліччю нових стереотипів поведі�

нки. Друга форма протилежна першій, полягає в обході

законів, цивільних заборон, порушення норм. Певні сте�

реотипи поведінки виникають як реакція на об'єктивні

умови, які виступають наслідком політики. Зіткнення

нових стандартів поведінки в економіці з традиційними

моделями, які супроводжують цей процес, конфлікти

вимагають серйозного наукового осмислення сутності

феномену, умов, факторів, напрямів його трансфор�

мації. Звісно ж необхідним використовувати при аналізі

даного явища інституційний підхід" [15, с. 11—12]. Саме

тому при дослідженні проблем державного управління

у сфері протидії економічній злочинності варто зважа�

ти та специфіку суспільних відносин та природно�кліма�

тичних умов;

— економічна активність людини з позиції забез�

печення відповідного набору потреб може реалізувати�

ся законним та незаконним шляхом. Це залежить від се�

редовища, в якому знаходиться людина, її мотивів, мен�

тальності, релігійності, національної ідентичності. До

законних шляхів забезпечення потреб відносимо: по�

перше, дозволені види діяльності; по�друге, діяльність

в межах законодавства; по�третє, діяльність із дотри�

манням інших вимог. Дозволеними видами діяльності

людини є усі види діяльності окремої людини, групи

людей, суб'єктів господарювання, що дозволені на за�

конодавчому рівні. Формування переліку видів дозво�

лених видів діяльності фізичних чи юридичних осіб виз�

начається національним законодавством, що в свою

чергу знаходиться під впливом національної ідентич�

ності. Наприклад, такий перелік в країнах зони поши�

рення Ісламу буде значно ширший ніж в країнах Захо�

ду, зокрема, що стосується фінансового сектору та

діяльності банківських установ. Кожен вид дозволеної

діяльності як окремої людини так і суб'єктів господа�

рювання знаходиться в певних законодавчих обмежен�

нях, які можуть визначатися різними галузями законо�

давства, наприклад: господарським, податковим, тру�

довим, екологічним, міжнародним. Крім того, обмежен�

ня в діяльності суб'єктів господарювання можуть бути

визначені специфікою її реалізації в певній галузі націо�

нальної економіки. Окрім вищезазначених особливос�

тей, задоволення потреб законними шляхами можуть

бути обмежені не лише національним законодавством,

але й міжнародними угодами чи регіональними підза�

конними актами. Загалом законні шляхи досягнення по�

треб є основою економічної активності людини.

До незаконних шляхів забезпечення інтересів та

потреб людини чи групи осіб належать: заборонні види

діяльності, порушення вимог щодо дозволених видів

діяльності, фінансування заборонених видів діяльності

та інші незаконні дії. Говорячи про заборонні види діяль�

ності, варто віднести ті види, що здійснюються особою

або групою осіб та є: по�перше, незаконними видами

діяльності загалом (наприклад, виробництво та реалі�

зація наркотиків, торгівля людьми, проституція та інше);

по�друге, забороненими для конкретних суб'єктів в ча�

стині встановлених обмежень податковим законодав�

ством, галузевим законодавством (наприклад, у сфері

медицини, лісокористування, землекористування, видо�

буток корисних копалин та інше); по�третє, види діяль�

ності, які в цілому є дозволеними в державі, але відпов�

ідний суб'єкт не отримав дозволу на її реалізацію. За�

значимо, що в даному контексті формування законо�

давства, яке регулює економічну діяльність в державі

залежить від ряду ментальних, релігійних та національ�

них особливостей. Цікавим прикладом є країни зони

поширення Ісламу, в яких важливе значення серед інсти�

тутів регулювання господарської діяльності має Шарі�

ат, що визначає наступні важливі економічні категорії:

гарар — уникнення будь�якого роду інформаційної аси�

метрії на ринку; мейсір — головним чинником отриман�

ня доходу мають стати не фінансові операції, а вироб�

ництво та торгівля; ріба — заборонна банківського

відсотку та інших видів діяльності. Важливою складо�

вою незаконних шляхів забезпечення потреб та інте�

ресів особи є порушення вимог щодо дозволених видів

діяльності. Так, до кожного із дозволених видів діяль�

ності встановлюються вимоги, які можуть визначатися

ліцензійним законодавством, наприклад щодо реалі�

зації медичних послуг, освітніх послуг, видобутку корис�

них копалин та інше. Крім того, вагоме значення в

здійсненні дозволених видів діяльності має податкове

законодавством. Відповідно особа чи група осіб задля

збільшення ймовірності задоволення свої потреб та інте�
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ресів може чинити відповідні дії щодо порушення відпо�

відних законних та підзаконних актів, що в цілому виз�

начає напрями здійснення економічних злочинів. Важ�

ливою складовою та особливо актуальною в сучасно�

му світі є проблема фінансування незаконних видів

діяльності. Прикладом цього є фінансування терориз�

му. За своєю суттю вчинення такого злочинного діяння

як фінансування тероризму окремою особою або гру�

пою осіб може визначати задоволення не лише матері�

альної потреби, але й потреб вищого рівня, зокрема:

потреби в соціалізації, потреби у визнанні, потреби у

самореалізації. Адже, тероризм за своєю суттю може

проявлятися у різних сферах суспільного життя та пе�

реслідувати релігійні та націоналістичні мотиви. Скла�

дові інших незаконних дій можуть визначатися власне

національними та релігійними особливостями.

Загалом незаконні шляхи досягнення потреб в еко�

номічній сфері становлять економічну злочинність. Важ�

ливу роль у змістовному наповнення економічної зло�

чинності відіграє держава та уся система державного

управління, враховуючи три гілки влади: законодавча,

виконавча та судова. В цьому випадку держава висту�

пає з трьох позицій: по�перше, визначає межі економіч�

ної активності особи або групи осіб, які в свою чергу є

основою ідентифікації законних та незаконних шляхів

задоволення потреб; по�друге, визначає та реалізує по�

літику щодо боротьби з економічною злочинністю, а

саме: формує систему нормативно�правового регулю�

вання, визначає склад та структуру державних інститутів

щодо боротьби з економічною злочинністю та формує

напрями налагодження комунікації між ними; по�третє,

визначає відповідальність осіб чи групи осіб за скоєні

економічні злочини. Загалом держава як суспільний

інститут формує ряд вимог до економічної активності

людини, що не виникають самі по собі, а формуються

певний період часу через взаємодію соціальних інсти�

тутів та еволюціонують у залежності від середовища.

"Якщо пройшла локалізація деяких особливих форм

взаємодії, то відбувається закріплення нового правила

чи норми в рамках окремого великого інституційного

співтовариства індивідів. При чому зазначене закріплен�

ня може бути як формальним (у вигляді окремих поста�

нов, указів, рішень та інше), так і неформальним (у виг�

ляді звички, загальноприйнятої норми, визначеної мо�

делі поведінки). Тут можливі два варіанти розвитку: пер�

ший — правила та норми в результаті апробації демон�

струють свою неприйнятність для великої спільності і

тому відкидаються більшістю, але можуть залишатися

локальним, тобто вузько груповим правилом; другий —

правила та норми, що застосовуються на певній тери�

торії, забезпечують ефективні взаємозв'язки суб'єктів

господарювання і закріплюються як формальні прави�

ла" [23, с. 27]. Прикладами зазначеного можуть бути

власне країни зони поширення Ісламу, Японія та Китай,

де релігійні та ментальні норми лягли в окремі фор�

мальні норми, що представлені в законодавстві певних

країн. Крім того, варто зазначити, що в окремих краї�

нах заборонені види діяльності можуть прописуватися

до дрібниць, а в інших бути узагальненими, що також

залежить від ментальності та релігійних особливостей

суспільства. Яскравим прикладом існування формаль�

них та неформальних норм в контексті економічної зло�

чинності є виникнення мафії на італійському острові

Сицилія. "Історично Сицилія перебувала на перехресті

середземноморських торгових шляхів, займала важли�

ве стратегічне положення і постійно піддавалася заво�

юванням. Більшу частину своєї історії населення остро�

ва прожило під владою інших держав — грецького, нор�

мандського і іспанського. Феодальна Сицилія не мала

власної державності, але її жителі, як відзначають ба�

гато дослідників, виробили неформальні механізми са�

моврядування, які дозволяли підтримувати багато в

чому самостійне життя, яка не залежатиме від інозем�

ного панування. Цей історичний фон створив локальну

субкультуру, характерною рисою якої була ворожість

до держави і схильність покладатися на свої сили. Кон�

флікти з державою набули особливої гостроти після

переможної висадки на острові армії Джузеппе Гарі�

бальді в 1863 р. і подальшого створення єдиної італійсь�

кої держави" [6, с. 16]

Найбільш поширеними в Україні та світі економіч�

ними злочинами, що становлять найбільшу загрозу на�

ціональній безпеці, є такі:

— недобросовісна конкуренція;

— легалізація (відмивання) коштів отриманих зло�

чинним шляхом та фінансування тероризму;

— рейдерство;

— нецільове використання бюджетних коштів;

— фіскальні злочини;

— корупція.

Зазначені види злочини тою чи іншою мірою можуть

задовольнити відповідні види потреб людини (табл. 1).

Таким чином, окремі види економічних злочинів

направлені на забезпечення певних потреб людини.

Проте, якщо розглядати економічні злочини не лише з

позиції мотивів окремої людини, а в контексті суспіль�

ства в цілому, то варто вести мову про таку економічну

категорію як економічні інтереси. В цьому контексті вва�

жаємо, що сукупність потреб групи осіб, або суспіль�

ства в цілому становлять економічний інтерес. Еконо�

мічний інтерес характерний майже для усіх суспільних

інститутів, а в окремих аспектах також виступає інсти�

тутом. Дослідження економічних злочинів з позиції еко�

номічного інтересу найбільш повно визначає напрями

1 Фізіологічні потреби.
2 Потреби в безпеці.
3 Потреби в соціалізації.
4 Потреби у визнанні.
5 Потреби у самореалізації.

Потреби людини  
за пірамідою Маслоу Види економічних злочинів 

П 11 П 22 П 33 П 44 П 55 
Недобросовісна конкуренція +  + +  

Легалізація коштів отриманих 
злочинним шляхом та 
фінансування тероризму 

+   + + 

Рейдерство +     
Нецільове використання 
бюджетних коштів +     

Фіскальні злочини +     
Корупція +  +   

Таблиця 1. Матриця задоволення потреб
людини через економічні злочини

відповідних видів
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формування державного управління як системи, що за�

безпечує врегулювання різних груп суспільних інтересів

та визначає сукупність інтересів держави як соціального

інституту. "У своєму родовому об'єкті доступ до сфери

економічної діяльності слід визнати не лише відношен�

ням виробництва, розподілу, споживання та обсягу ма�

теріальних та нематеріальних благ, а в першу чергу інте�

ресами держави та інших суб'єктів економічної діяль�

ності, а також громадян, діяльність яких в економіці

пов'язана з діяльністю публічно�правових освітніх та

інших суб'єктів виробництва" [29, с. 206].

Вважаємо, що дослідження державного управлін�

ня в сфері боротьби з економічною злочинністю повин�

но будуватися на врахуванні економічних інтересів

різних суспільних інститутів. Адже здебільшого пробле�

ми, пов'язанні із реформуванням системи боротьби із

економічною злочинністю, не вирішуються або вирішу�

ються лише частково через протиріччя різних елітних

груп, які керуються своїми приватними інтересами. Так,

узгодження економічних інтересів різних суспільних

груп державною політикою дозволять встановити ефек�

тивні правила гри в економічній сфері, й відповідно

сприятиме зниженню рівня економічної злочинності та

ефективності боротьби з її наслідками. В цьому кон�

тексті погоджуємося із позицією Нікітова І.М., який заз�

начає, що "Не можливо не помітити, що самі процеси

інституціоналізації, формування інститутів залежать від

співвідношення сил в реалізації суперечливих економі�

чних інтересів. Правила гри, правила якими регулюють�

ся економічні взаємодії та обмеження поведінки еко�

номічного суб'єкта, не будуть встановлені, а якщо й бу�

дуть прийняті, не стануть виконуватися, якщо не досяг�

нуть необхідного погодження економічних інтересів"

[23, с. 27].

З метою досягнення економічних інтересів суспільні

інститути вступають в економічні відносини, які регулю�

ються системою державного управління. З цього при�

воду погоджуємося із Запускловою О.Є "Економічні

інтереси людей виступають як безпосередній прояв їх

економічний інтересів. Так економічні інтереси підприє�

мця та найманого робітника прямо визначаються їх

місцем в системі економічних відносин між ними. Інте�

рес першого — отримання максимальних прибутків,

інтерес іншого — дорожче продати свою робочу силу

та отримати, можливо, більшу заробітну плату. Еко�

номічні інтереси селянина, чи то фермер чи член колек�

тивного господарства, також визначається його місцем

в системі існуючих економічних відносин. Це не відно�

ситься до службовців — вчителі, лікарі, вчені, праців�

ники сфери культури та інші. Зміст та направленість їх

економічних інтересів визначається змістом існуючих

економічних відносин та їх місцем в системі даних відно�

син" [9].

Таким чином, економічний інтерес являє собою

систему суспільних відносин у сферах виробництва

матеріальних благ та послуг, обміну, розподілу та спо�

живання, що базується на відносинах власності, та

дозволяє задовольнити відповідні види потреб осо�

би, групи осіб, суспільних інститутів і так далі. Такі

відносини завжди базуються на положенні економіч�

ної вигоди, яку отримають учасники суспільних відно�

син.

Економічний інтерес будучи інституційною структу�

рою, що формує вектор розвитку соціально�економіч�

них відносин, фактично виступає фактором розвитку

економічної системи загалом. Кожна людина тим чи

іншим чином є носієм економічних інтересів, які досить

часто можуть не відповідати економічним інтересам су�

спільства чи інших учасників економічних відносин. За

таких умов досягнення економічних інтересів може

відбуватися не об'єктивним чином, а через економічні

злочини, а тому взаємодія інтересів може виступати як

рушійною силою соціально�економічного розвитку, так

і деструктивним елементом такого розвитку, що в ре�

зультаті становить загрозу національним інтересам та

національній безпеці держави.

Забезпечення врегулювання економічних інтересів

усіх учасників суспільних відносин покладається на дер�

жаву, яка відповідно теж є носієм економічних інтересів.

Держава повинна забезпечити досягнення економічних

інтересів різними учасниками суспільних відносин об'єк�

тивним шляхом. Це в свою чергу дозволить сформува�

ти безпечне середовище як для учасників суспільних

відносин, так і для держави в цілому, адже держава є

носієм національних інтересів, які полягають у забез�

печенні її суверенності, незалежності, цілісності. Еко�

номічна злочинність є деструктивним елементом у за�

безпеченні економічних інтересів учасників суспільних

відносин, від рівня якої залежить не лише безпека та�

ких відносин та її учасників, але й національна безпека

держави загалом. Фактично держава через механізми

державного управління протидії економічній злочин�

ності забезпечує безпеку учасників суспільних відносин

як їх основоположної потреби, а тому є носієм еконо�

мічних інтересів, задоволення яких дозволяє досягти

відповідного рівня економічної безпеки.

Економічна безпека є складовою національної без�

пеки, яка в свою чергу є забезпечуючим фактором інших

складових, а саме: військова безпека, продовольча без�

пека, екологічна безпека, інформаційна безпека держа�

ви. "Економічна безпека органічно включена в систему

державної безпеки разом з такими її складовими як за�

безпечення надійної обороноздатності країни, підтри�

мання соціального миру в суспільстві, захист від еколо�

гічних лих" [23, с. 74]. В цьому контексті спостерігаєть�

ся тісний взаємозв'язок між складовими національної

безпеки, зокрема: високий рівень обороноздатності

держави забезпечується високим рівнем розвитку еко�

номіки, а з іншого боку, належний рівень обороноздат�

ності та розвиту економіки неможливо забезпечити в

суспільстві, в якому відсутній соціальний консенсус та

мають місце соціальні конфлікти, які пов'язані в тому

числі із економічною злочинністю (корупція, фінансові

махінації, недобросовісна конкуренція, рейдерство та

будь�які інші прояви тіньової економіки).

Прикладом є низький рівень економічної безпеки

держави, що призвів до окупації державних територій

України в 2014 р. Крім того, низький рівень економіч�

ного розвитку становить загрозу таким складовим на�

ціональної безпеки:

— інформаційна безпека. Низький рівень інформа�

ційної захищеності призводить до фінансових шах�

райств із використанням інформаційно�комп'ютерних

технологій. Крім того, варто наголосити, що в умовах
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поширення пандемії пов'язаної із вірусною інфекцією

COVID�19, низький економічний розвиток сільських те�

риторій та їх ізоляція від інтернет�технологій призвели

до неможливості отримання мешканцями адміністратив�

них послуг, а також гарантованих державою освітній по�

слуг. Тобто низький рівень доходів не дозволяє меш�

канцям сільських територій використовувати сучасні

інформаційно�комп'ютерні технології для отримання

послуг, що гарантовані державою;

— екологічна безпека. Низький рівень економічно�

го розвитку не дозволяє виробникам використовувати

високотехнологічні екологічно безпечні засоби та пред�

мети праці. Крім того, значна корупція в дозвільній сис�

темі сприяє безвідповідальному використанню природ�

них ресурсів як державними, так і приватними підприє�

мствами. Організована злочинність у Житомирській та

Рівненській областях у сфері видобутку бурштину при�

звели до безповоротних екологічних втрат земельних

ресурсів. Це загалом загрожує національній безпеці

держави, адже правоохоронні органи не в змозі зупи�

нити протиправну діяльність;

— військова безпека. Низький рівень економічного

розвитку, що здебільшого спричинений корупцією та

іншими видами економічної злочинності, не дозволяє в

повною мірою фінансово забезпечити оборонний сек�

тор. Відсутність фінансової підтримки призвела до зни�

ження української армії, а її відновлення досі не відбу�

лося належним чином.

Відповідно лише при врахуванні усіх економічних

загроз, у тому числі економічної злочинності, націо�

нальній безпеці можна забезпечити суверенітет та не�

залежність держави. Адже економічна складова націо�

нальної безпеки є гарантією життєздатності суспільства.

"Економіка країни являє собою одну із життєво важли�

вих сторін діяльності суспільства, держави і особистості,

і, отже, поняття національної безпеки буде порожнім

словом без оцінки життєздатності економіки, її міцності

при можливих зовнішніх і внутрішніх загрозах" [23,

с. 71].

ВИСНОВКИ
У наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених

економічна складова національної безпеки розглядаєть�

ся лише в контексті економічного потенціалу та ефектив�

ності його використання. В свою чергу тіньовий сектор

визначений лише з позиції його оцінки та формування

державної політики протидії. Такий підхід не повною

мірою вирішує проблему забезпечення високого рівня

економічного розвитку та його впливу на національну

безпеку. Адже об'єктом державного управління має ста�

ти не тіньова економіка та механізми протидії їй, адже це

лише результати економічних злочинів. Об'єктом держав�

ного управління має бути власне економічна злочинність

та механізми запобігання та протидій.

Відповідно мета державного управління це: в пер�

шу чергу, врегулювання економічних інтересів в

суспільстві, що дозволить певним чином запобігти еко�

номічній злочинності; в другу чергу, забезпечення до�

тримання правопорядку, який дозволяє уникнути кон�

флікту економічних інтересів; в третю чергу, формуван�

ня засобів та способів протидій економічній злочинності

та ліквідації її наслідків.

Саме тому економічні інтереси є важливою еконо�

мічною категорію при вивченні системи державного

управління протидії економічній злочинності. Адже еко�

номічна злочинність щодо економічних інтересів має два

прояви:

— по�перше, економічні злочини є засобом задо�

волення економічний інтересів особи або групи осіб;

— по�друге, економічна злочинність призводить

до порушення економічних інтересів особи або гру�

пи осіб.

Загалом використовуючи інституційний підхід,

можна вказати на те, що економічні злочини порушу�

ють економічні інтереси певних суспільних інститутів.

Держава є інститутом, що реалізує виконання інсти�

туційної угоди з приводу реалізації економічний інте�

ресів, що являє собою особливу форму взаємодії

інституцій. Держава встановлює правила та форми

взаємодій суспільних інститутів з приводу економіч�

ний інтересів, які реалізуються через відповідні ме�

ханізми державного управління. Від рівня економіч�

ної злочинності залежить національна безпека дер�

жави, адже здебільшого високий рівень економічної

злочинності призводить до порушення економічних

інтересів не лише суб'єктів економічної діяльності,

але й інтересів держави та національних інтересів

загалом.
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