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Текст лекції
1. Сучасні загрози економічній безпеці України
Після розпаду СРСР та здобуття незалежності Україна, поступово переходячи
від планового до ринкового типу господарювання, почала будувати власну
економічну систему. Складність цього процесу посилювалася тим, що в Україні
перехід до ринкових відносин відбувся в період світової фінансової кризи, що, в
свою чергу, було причиною підриву і без того складної ситуації в економічній сфері.
На цьому етапі виникає потреба у нових орієнтирах, методах і способах формування
принципово нової моделі національної економічної системи, що здатна забезпечити
захист економічних інтересів особи, суспільства та держави. У зв'язку із цим
першочергового значення набуває дослідження та практичне вирішення проблем,
пов'язаних із забезпеченням економічної безпеки України.
Внутрішні та зовнішні загрози зумовлюють недостатній рівень стабільності
економіки, а, як наслідок, і відповідно зниження рівня економічної безпеки нашої
держави. До зовнішніх загроз слід віднести такі:
– нестабільність національної валюти, що відбувається під час нестабільної
ситуації в економіці, в період кризи;
– скорочення іноземних інвестицій;
– нестабільні умови зовнішньої торгівлі;
– великий зовнішній борг, що є тягарем для нашої країни та депресивно
впливає на розвиток економіки;
– залежність держави в сфері стабільності постачання енергоносіїв.
Основними внутрішніми загрозами стають:
− незначна частка інноваційної продукції;
− неефективне державне регулювання економіки, тобто невідповідність
завданням економічного зростання;
− низька конкурентоспроможність продукції;
− корупція;
− невисокий рівень життя більшої частини населення як наслідок
нерівномірності розвитку територій, поширення масштабів незайнятості, вплив
світової фінансової кризи і т. д.;
− витік капіталу за кордон.
Потенційними загрозами економічному суверенітету України слід також
вважати структурні диспропорції. Адже Україна отримала у спадщину надзвичайно
енергоємний промисловий сектор, суттєво змінити структуру якого за роки
незалежності виявилось неможливим. Тим паче, що в умовах глобалізації втручання
і регулювальна функція міжнародних організацій набуває вирішального значення.
Звужується сфера державного контролю через впровадження новітніх технологій та
систем електронного зв'язку, розвиток світових комунікаційних мереж. Це потребує
відповідних змін у напрямках і засобах економічної політики, підтримки розвитку
потенційно пріоритетних високотехнологічних галузей промисловості, посилення
ролі транснаціональних корпорацій в інтегрованій системі міжнародного
виробництва. Нині склалася така система світоустрою, за якої транснаціональні
корпорації контролюють до половини світового промислового виробництва, більше

половини світової зовнішньої торгівлі, а також патентів та ліцензій на нову техніку,
технологію і, насамперед, енергозберігаючу.
Отже, опираючись на власні ресурси та сили, на ефект об'єднаної праці
народу,
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конкурентоспроможною політичною нацією з європейським рівнем економіки,як і
безпеки загалом.
Серед найважливіших національних економічних інтересів, від реалізації яких
залежить майбутнє України, добробут і процвітання нації, співробітники
Національного інституту стратегічних досліджень виділяють такі:
– створення самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально спрямованої,
потужної національної економіки;
– створення надійної системи економічної безпеки України, забезпечення
можливості самостійного,прогресивного національно-економічного розвитку;
– здійснення структурної перебудови економіки;
– забезпечення ефективного розвитку національної промисловості;
– здійснення державою протекціоністських заходів, спрямованих на підтримку
національного товаровиробника;
– істотне зменшення енергоємності і матеріалоємності ВВП;
– здійснення кардинальної модернізації виробництва та розвиток його
наукомістких галузей;
– створення замкнених циклів виробництва стратегічно важливої продукції,
зокрема військової техніки та озброєння;
– створення рівних соціальних та економічних можливостей для всіх громадян
України;
– здобуття Україною належного місця у світовому поділі праці та міжнародній
торгів лі, інтеграція у світове господарство;
– побудова економічних відносин з іншими країнами на засадах
рівноправності та взаємовигідності;
– забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
– удосконалення товарної структури експорту й імпорту;
– забезпечення географічної збалансованості експорту й імпорту;
– нарощування експортного потенціалу, забезпечення позитивного сальдо
зовнішньо торговельної діяльності;
– підтримка вітчизняних експортерів, сприяння виробникам імпортозамінної
продукції, особливо критичного імпорту;
– захист національного ринку від несприятливої дії світової кон'юнктури та
іноземної конкуренції;
– ефективне використання Україною свого вигідного географічного
положення для здійснення міжнародного транзиту.
Проте поки що державні структури в Україні не досягнули економічної
рівноваги. Так, зокрема, постійно підтримуються на державному рівні поставки
газу,замість того, щоб замінити його використанням електроенергії та іншими
видами енергоносіїв. Це – принциповий структурний момент рівноваги, яку Україна
прагне досягти.
При формуванні механізмів регулювання світової економіки в умовах
глобалізації повинна йти мова про добровільні угоди, згідно з якими держави

зобов'язуються дотримуватись багатосторонніх договорів, визначених правил у
сфері торгівлі, від виконання яких очікують певних переваг.
За таких умов економічна безпека, насамперед, підприємництва України має
можливості одержати такі права і переваги у світовій організації торгівлі, які
сприятимуть забезпеченню стабільного і довгострокового економічного зростання:
а) розширений і недискримінаційний доступ українського експорту товарів і
послуг на ринки країн-членів цієї організації;
б) забезпечення контролю за не об'єктивним ставленням до оцінки українських
товарів і послуг на ринках більшості країн світу;
в) встановлення контролю за недопущенням необґрунтованих обмежень щодо
ввезення в Україну товарів з інших країн;
г) створення сприятливих умов для українських виробників товарів щодо
розвитку конкурентоспроможних у світовому масштабі товарів і постачальників
послуг тощо.
Стосовно економічної безпеки як підприємництва,так і держави в цілому,
йдеться про конкуренцію між секторами світової економіки, які випускають
взаємозамінну продукцію. Тому стає неможливим застосування до них
законодавства певної країни. Тут потрібні спільні правила конкуренції і юридичної
відповідальності, які б поширювались на велике коло країн.
Нинішня неузгодженість дій державних структур України використовується
тіньовими структурами, які одержують простір до зростання, до розкрадання
державного і колективного майна, ухилення від сплати податків, шахрайства з
фінансовими ресурсами і зростанням фіктивного підприємництва. За таких умов
підприємництво у сфері матеріального виробництва зменшується, а частка
підприємств,
які
займаються
готовою
та
роздрібною
торгівлею,
посередництвом,зростає. Саме тому ситуація, що нині склалася, передусім потребує
регулювання підприємництва. Оскільки міжнародна конкуренція повсякчас зростає,
з'являється більше можливостей дроблення виробничих процесів та перенесення
окремих ступенів виробництва в інші місця.
2. Роль правоохоронних органів у забезпеченні економічної безпеки держави
В останні роки наша держава зіткнулася з величезною кількістю викликів і
негараздів: війна на сході України, анексія Криму, економічна та політична
нестабільність. Але не менш руйнівними для держави є явища, що мають місце в
Україні з перших років незалежності: корупція на всіх рівнях державного
управління, організована злочинність з її проникненням у сферу економічних
відносин, тіньова економіка, а особливо її кримінальна складова. Ці загрози
негативно відображаються на рівні економічної безпеки нашої держави та
потребують ефективного механізму протидії. Ключову роль у цьому механізмі
відіграють правоохоронні органи.
Згідно ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів» до правоохоронних
органів
відносяться органи
прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки, Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро
України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і
установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового

контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють
правозастосовні або правоохоронні функції. А науковець О. М. Рєзнік, дослідивши
завдання та функції вищезазначених органів, дійшов висновку, що до
правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки
держави слід віднести органи Національної поліції України, Служби безпеки
України, підрозділи податкової міліції Державної податкової служби України та
Національне антикорупційне бюро України.
Законодавство України у сфері протидії організованій злочинності базується на
Конституції України і складається з: Кримінального, Кримінально-процесуального,
Митного кодексів України, законів України "Про Національну поліцію України",
"Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю", "Про Службу безпеки України", "Про
прокуратуру", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень
про Державну податкову службу України та Державну митну службу України",
інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання, а також
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України.
Так, згідно ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року
органи прокуратури підтримують державне обвинувачення в суді, представляють
інтереси громадянина або держави в суді у випадках визначених законом,
здійснюють нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативнорозшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Виконання
зазначених функцій у сфері економічної безпеки дає підставу віднести органи
прокуратури до суб’єктів забезпечення економічної безпеки держави. Крім того,
прокуратура здійснює нагляд за додержанням норм чинного законодавства та
Конституції України органами забезпечення економічної безпеки.
Також до суб’єктів забезпечення економічної безпеки можна віднести суди
загальної юрисдикції, оскільки вони забезпечують судовий захист суб’єктів
економічної безпеки, права яких були порушені внаслідок здійснення діяльності із
забезпечення економічної безпеки та можуть здійснювати судочинство у даній
сфері.
Ще одним правоохоронним органом - суб’єктом забезпечення економічної
безпеки держави є Національне антикорупційне бюро України, на яке покладається
обов’язок з попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття
корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання
вчиненню нових. Згідно ст. 1 Закону України «Про Національне антикорупційне
бюро України» від 14 жовтня 2014 року завданням цього органу є протидія
кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими
особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.
Специфічним суб’єктом забезпечення економічної безпеки держави є
правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку
України – Служба безпеки України. Згідно законодавства Служба безпеки України
як один із головних суб’єктів національної безпеки забезпечує захист державного

суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного,
науково-технічного й оборонного потенціалу України.
Донедавна безпосереднім суб’єктом забезпечення економічної безпеки держави
був Департамент захисту економіки Національної поліції України, проте 2 вересня
2019 року Кабінетом міністрів України його було ліквідовано.
Найбільш ефективним правоохоронним органом у сфері забезпечення
економічної безпеки держави є податкова міліція Державної податкової служби
України. Згідно Податкового кодексу України одним з основних завдань податкової
міліції є запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері
оподаткування та бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та провадження у
справах про адміністративні правопорушення.
Варто зазначити, що в Україні поки що немає єдиного органу у сфері
забезпечення економічної безпеки держави. На даний момент функції координації та
контролю за діяльністю органів забезпечення економічної безпеки держави виконує
Рада національної безпеки і оборони України, у складі якої діє Служба з питань
економічної безпеки. Крім того, завдання та повноваження органів Національної
поліції, Служби безпеки України, податкової міліції Державної податкової служби
України, Національного антикорупційного бюро у сфері протидії та боротьби з
фінансово-економічними правопорушеннями дублюються, що підтверджує
необхідність створення єдиного правоохоронного органу – суб’єкта забезпечення
економічної безпеки держави.
Протягом останніх років в українському суспільстві дуже активно
обговорюється необхідність створення єдиного правоохоронного органу в сфері
забезпечення економічної безпеки. Метою створення такого органу є ліквідація
податкової міліції, оптимізація структури та чисельності органів, які здійснюють
боротьбу зі злочинами у сфері економіки.
На сьогоднішній день функції та повноваження у даній сфері розпорошені між
різними правоохоронними органами, що зумовлює низьку ефективність їхньої
діяльності та складнощі у взаємодії. Будь-який уповноважений орган може
прийняти заяву про будь-який злочин і розслідувати його доти, доки прокурор не
визначить іншу підслідність. До правоохоронних органів - суб’єктів забезпечення
фінансово-економічної безпеки держави відносять органи Національної поліції
України, Служби безпеки України, підрозділи податкової міліції Державної
податкової служби України та Національне антикорупційне бюро України.
Крім того, створення єдиного правоохоронного органу у сфері економічної
безпеки має на меті усунення проблеми тиску на український бізнес, представники
якого скаржаться на надмірну кількість безпідставних запитів від Служби безпеки
України, Державної податкової служби України, Державної митної служби України,
силовий тиск інших правоохоронних органів. Експерти зазначають, що
правоохоронці, щоб отримати привід контактувати з підприємцем, можуть
здійснювати умисне включення до обставин, які підлягають доказуванню, подій, що
не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження, а також різні
маніпуляції з розширенням, змінами фабул розслідуваної кримінальної події тощо.
Виходячи з цього, проблема криється не в нормативних конструкціях
законодавчих актів, що визначають повноваження Служби безпеки України або
іншого правоохоронного органу, а в системі організації досудового розслідування.

Факторами, що призводять до тиску на бізнес є:
1) широка дискреція прокурора в питаннях досудового розслідування (однак її
обмежувати не можна, оскільки це може призвести до колапсу процесу
розслідування всіх правоохоронних органів);
2) характер злочинів, підслідних правоохоронному органу (наприклад,
Службою безпеки України особлива увага звертається на злочини, що стосуються
руху неконтрольованих фінансових потоків).
3 вересня 2020 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні
законопроєкт №3087-д «Про Бюро економічної безпеки України», в якому Бюро
економічної безпеки України визначається як державний правоохоронний орган, на
який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення,
розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до
його підслідності. Відповідно до законопроєкту директор Бюро економічної безпеки
призначатиметься Президентом України за поданням конкурсної комісії. Гранична
чисельність працівників бюро встановлюється на рівні чотирьох тисяч осіб,
посадовий оклад яких буде не менше 20 прожиткових мінімумів. Також
законопроєктом пропонується Службу безпеки України позбавити повноважень
щодо розслідування економічної злочинності та доповнити Кримінальний
процесуальний кодекс України статтею 222-2 «Шахрайство з податком на додану
вартість».
На думку експертів, для того щоб бути дійсно важливим органом для
фінансової безпеки держави, Бюро економічної безпеки України має відповідати
двом ключовим критеріям:
1) об‘єднати розслідування всіх економічних злочинів проти фінансових
інтересів держави, запобігати таким злочинам, розробляти нові методи
розслідування та мати дуже сильну аналітичну складову під час розслідування
економічних злочинів;
2) бути політично та операційно незалежним органом.
Члени Української Ради Бізнесу, до складу якої входить 91 бізнес-асоціація
різних секторів економіки, та інші експерти, проаналізувавши проєкт закону №3087д «Про Бюро економічної безпеки України», підготовлений до другого читання,
зазначили такі його позитивні аспекти:
1. Створення Бюро економічної безпеки може сприятливо вплинути на бізнес в
Україні, зокрема, усунувши додатковий тиск від численних перевірок органів, які
здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства, та досить часто
не можуть між собою визначити межі своїх повноважень.
2. Створення Бюро економічної безпеки України має розв'язати проблему
уніфікації органів, що ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, а також
унеможливити конфлікт професійних інтересів цих органів. Проєктом здебільшого
усувається дублювання функцій Національної поліції, Служби безпеки України та
податкової міліції під час розслідування економічних злочинів. Із завдань Служби
безпеки України виключається захист економічних інтересів держави та підрозділ з
питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю.
3. У законопроєкті деталізуються підслідність і перелік статей, які можуть
розслідуватися детективами бюро. Причому розслідування кримінальних
правопорушень, віднесених до компетенції бюро, зможуть здійснювати виключно

детективи бюро. Забороняється доручати здійснення досудового розслідування
кримінальних правопорушень іншому органу досудового розслідування. Це
запобігатиме зловживанням з боку інших правоохоронних органів, унеможлививши
відкриття кримінального провадження за статтею Кримінального кодексу, що не
належить до їхньої підслідності.
4. Бюро економічної безпеки перебуватиме в системі органів Кабінету
Міністрів, що є оптимальним відповідно до світового досвіду.
5. Встановлюється гранична чисельність працівників Бюро економічної безпеки
України – до 4 тисяч осіб, – що дозволить зосередитись саме на системних
порушення та стане передумовою здійснення аналітичного дослідження фінансових
операцій.
6. Запроваджуються світові практики встановлення довіри до правоохоронних
органів шляхом проведення психофізіологічного опитування із застосуванням
поліграфа.
7. Передбачаються на рівні закону гідні зарплати для працівників Бюро
економічної безпеки України – щонайменше 20 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб;
8. Проєктом визначаються спеціалізовані прокурори, які здійснюватимуть
нагляд за діяльністю Бюро економічної безпеки України, що призведе до
підвищення якості роботи розслідувань.
9. Кандидати на посаду директора Бюро економічної безпеки України
обираються конкурсною комісією, засідання конкурсної комісії відкриті,
забезпечуються відео- та аудіофіксація і трансляція засідань в режимі реального
часу. Співробітники Бюро економічної безпеки України також відбираються на
конкурсній основі.
Однак законопроєкт №3087-д «Про Бюро економічної безпеки України» має
також серйозні недоліки та прогалини, на які звертають увагу профільні бізнесасоціації та експерти:
1. Розслідування всіх економічних злочинів проти фінансових інтересів
держави повинен здійснювати єдиний правоохоронний орган. Тому важливо на рівні
Кримінального процесуального кодексу України позбавити інші правоохоронні
органи можливості розслідувати злочини, віднесені до підслідності Бюро
економічної безпеки. Зробити це потрібно шляхом чіткої вказівки в законі про
ліквідацію податкової міліції та «економічних» або «антикорупційних» підрозділів в
інших правоохоронних органах.
2. Бюро економічної безпеки України має бути центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого координує Кабінет Міністрів через міністра
фінансів. Це забезпечить «цивільність» органу, сприятиме тому, щоб він мав
швидкий та законний доступ до інформації з баз даних і реєстрів Державної
податкової служби, Державної митної служби, Державної служби фінансового
моніторингу, які координує Міністерство фінансів України.
3. Бюро економічної безпеки фактично буде підконтрольне лише Президентові
України. Зокрема, це засвідчує порядок призначення та звільнення директора бюро
Президентом України та проведення конкурсного відбору на посаду директора (ст.
13 проєкту), порядок формування Ради громадського контролю (ст. 31 проєкту),
контроль за діяльністю Бюро економічної безпеки (ч. 3, 4 ст. 32 проєкту) тощо. У

законопроєкті на Президента покладені наступні повноваження: створення органу,
ухвалення рішення про аудит ефективності, затвердження положення про
громадську раду, визначення організаційної структури бюро, призначення та
звільнення директора Бюро економічної безпеки. Зазначені повноваження, надані
Президенту законопроєктом всупереч Конституції, створюють передумови для
політичного втручання в операційну діяльність органу.
4. Згідно положень ст. 13 законопроєкту очолюватиме бюро директор, який
призначається на посаду Президентом України за поданням комісії з проведення
конкурсу. Призначення директора бюро на підставі указу Президента України може
обумовити негативні наслідки в майбутньому за аналогією з призначенням
директора Національного антикорупційного бюро України. Адже 28 серпня 2020
року Конституційний Суд України дійшов висновку, що призначення А. С. Ситника
директором Національного антикорупційного бюро України на підставі указу
президента не входить до повноважень глави держави та робить таке призначення
незаконним. Тому в майбутньому указ про призначення директора бюро також
можуть визнати неконституційним. Створювати орган і призначати керівника
повинен уряд. Це відповідає його повноваженням і завданням згідно Закону України
«Про Кабінет Міністрів України» та враховує висновки Конституційного Суду щодо
призначення керівника Національного антикорупційного бюро України.
5. Законопроєктом пропонується, щоб конкурсна комісія складалася винятково
з представників, які делегуються від Президента, Верховної Ради та Кабінету
Міністрів. Тобто конкурсна комісія формується політиками, що робить керівника
залежним від політичного впливу. Натомість у комісії обов’язково мають бути
експерти з фінансових розслідувань, представники громадськості. Можна
запрошувати міжнародних фахівців або представників профільних міжнародних
організацій, що займаються протидією фінансовим злочинам.
6. Можуть виникнути проблеми з кадровим набором працівників бюро, адже
участь у конкурсі здебільшого братимуть колишні працівники податкової міліції та
«економічних» підрозділів Служби безпеки України і Національної поліції України,
тобто існує ризик, що в новий орган прийдуть працювати вивільнені та
недоброчесні працівники цих органів. Тим більше, що проведення конкурсів на інші
посади, крім посаду директора, у законопроєкті не деталізовано. Відповідає за це
керівник новоствореного органу, що з огляду на його політичну заангажованість при
обранні несе ризик створення репресивного правоохоронного органу.
7. Передбачений законопроєктом штат Бюро економічної безпеки України (4
тис. осіб) є занадто великим, достатньою є чисельність у 1,5 тис. працівників.
Роздутий штат зумовить додаткові витрати та зниження ефективності діяльності
органу. За розрахунками експертів Європейської Бізнес Асоціації, якщо в бюро
працюватимуть 4 тис. осіб, річне навантаження на одного працівника буде 0,34
справи, тобто одна розкрита справа за три роки.
8. Громадський контроль у законопроєкті прописаний формально та не має
дієвих важелів впливу при неякісній або упередженій роботі органу. Відсутній
вплив громадського контролю на роботу конкурсних комісій з відбору кандидатів на
керівні посади. Не передбачена робота Ради громадського контролю в
дисциплінарних комісіях.
9. Відсутність критеріїв ефективності діяльності Бюро економічної безпеки

України. Керівник органу повинен звітувати перед парламентом і Президентом, і в
законопроєкті зазначено показники, за якими він звітує, але відсутня система
оцінювання та порівняння. Це мають бути не тільки кількісні показники (наприклад,
кількість зареєстрованих проваджень), а й якісні: важливість і складність справ,
розмір відшкодованої шкоди тощо.
10. У законопроєкті не зазначено, хто формує стратегію діяльності Бюро
економічної безпеки України, на що вона спрямована, за якими критеріями
оцінюється Верховною Радою чи Президентом.
11. Аудит є не незалежним, а політично вмотивованим, що несе ризик
суб'єктивної оцінки політиками, а не об'єктивної оцінки діяльності правоохоронного
органу.
12. Згідно законопроєкту одним з повноважень Бюро економічної безпеки
України є можливість проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), що може призвести до
додаткового тиску на посадових осіб даних компаній.
Створення в Україні єдиного правоохоронного органу у сфері економічної
безпеки є дійсно необхідним для нашої держави та вітчизняного бізнесу. Але
важливо, щоб відбулося створення не чергового правоохоронного органу із
заплутаною підслідністю, а нового органу зі збалансованим акцентом не тільки на
розслідуванні, а й на превентивних заходах реагування і глибокій аналітиці
економічних процесів в Україні та світі, який відповідатиме за розслідування
економічних злочинів проти держави та консолідує повноваження всіх нинішніх
правоохоронних органів у даній сфері. Крім того, не менш важливо, щоб створення
нового правоохоронного органу відбулося з урахуванням всіх недоліків, які
завадили ефективно виконувати свої функції іншим слідчим органам (порядок
конкурсного відбору та призначення керівників і їхніх заступників, розмежування
підслідності справ, повноваження оперативно-технічних підрозділів і їхнє
матеріально-технічне забезпечення. Тому законопроєкт №3087-д «Про Бюро
економічної безпеки України», прийнятий парламентом у першому читанні,
потребує доопрацювання з метою усунення недоліків, виявлених профільними
експертами.
3. Світовий досвід забезпечення економічної безпеки держави
У світі існують дуже різні системи й моделі національної безпеки, а саме:
- американська – орієнтована на поєднання зовнішньої та внутрішньої
безпеки, яку використовують за взірець більшість держав;
- японська – з акцентом на внутрішню соціальну безпеку;
- китайська, яка є найбільш концентрованим виразом систем безпеки держав,
що здійснюють будівництво соціалістичного суспільства;
- системи, властиві державам, які нещодавно здобули незалежність, а також
здійснюють глибинну переорієнтацію свого розвитку.
У концепцію економічної безпеки в якості основних цілей поряд з
традиційним положенням про захист секретів від іноземних спецслужб були введені
положення про забезпечення національних економічних інтересів США в
конкурентній боротьбі з суперниками на світовій арені і про захист „лідируючих
позицій США в технологічних сферах”, а „збереження економічної потужності

США” прямо пов’язується з проведенням заходів щодо забезпечення економічної
безпеки.
У 1999 р. було підготовлено та прийнято Стратегію національної безпеки
США для нового століття, у якій, як і раніше, попри зміцнення безпеки, що
розуміється як боєздатність армії та підтримка демократичного ладу в країнах світу,
основним завданням визначено сприяння економічному процвітанню Сполучених
Штатів, досягнення якого може відбутися за рахунок піднесення економіки,
освоєння нових ринків збуту та створення нових робочих місць, підвищення
конкурентоспроможності американських товарів на внутрішньому та зовнішньому
ринках, зменшення залежності країни від іноземних кредитів, зміцнення її
можливостей щодо виконання міжнародних зобов’язань у торговельно-економічній
та інших сферах. Важливе значення в цій концепції останніми роками надається
забезпеченню національних економічних інтересів США в конкурентній боротьбі із
суперниками на світових ринках, а також захисту інтересів держави у
високотехнічних та високотехнологічних сферах.
При цьому слід зазначити, що довготривалий процес пошуку ефективних
шляхів щодо захисту національних економічних інтересів дав змогу створити
ефективну та дієву нормативно-правову базу забезпечення економічної безпеки.
Економічна безпека США розглядається як невід’ємна і найважливіша зі
структурних складових національної безпеки в Стратегії національної безпеки та
реалізується в законах стосовно окремих аспектів її забезпечення, зокрема:
- загальні питання економічної безпеки зосереджені в законі про економічну
безпеку (The Economic Security Act of 1996);
- підвищення ефективності національної освіти й науки відображені в законі
про освіту для економічної безпеки (The Education for Economic Security Act of
1999);
- питання податкового регулювання, пріоритетів економічного розвитку,
митного протекціонізму – у законі про економічну безпеку та відтворення (The
Economic Security & Recovery Act of 2001);
- питання ринку праці, боротьби з безробіттям, економічного захисту
населення – у законі про створення робочих місць і економічну безпеку (Job Creation
and Economic Security Act of 2002) та ін.
Національні інтереси за рівнем важливості для країни поділяють на три
категорії: життєво важливі інтереси; важливі інтереси; гуманітарні та інші інтереси.
Економічні інтереси входять до складу першої категорії важливості національних
інтересів США, забезпечення яких є безумовним пріоритетом політики національної
безпеки і до яких належать економічний добробут суспільства й захист життєво
важливих державних інфраструктур.
Досвід розв’язання проблем національної безпеки за всіма її складовими, що
накопичений Сполученими Штатами Америки, підштовхує інші держави у світі до
розроблення та впровадження власних схожих концепцій та стратегій національної
безпеки, орієнтованих на надійний захист національних економічних інтересів.
Після Другої світової війни загострилися міжнародні аспекти економічної
безпеки. Обмеженість ресурсів у глобальному масштабі, зокрема енергетична криза
1970-х рр., змусила уряди багатьох країн, передусім Норвегії, США, Канади, ФРН,
Японії, спрямувати свої зусилля на розв’язання проблем міжнародної економічної

безпеки, а згодом – національної економічної безпеки. Зокрема, у Японії питання
про економічну безпеку було вперше порушено в доповіді відділу енергетичних
прогнозів міністерства зовнішньої торгівлі та промисловості Японії у 1971 р.
Японський підхід до вирішення проблем економічної безпеки базується на
двох принципах:
- збереження та розвиток економічної потужності країни;
- формування сприятливого глобального середовища, що забезпечить
максимальну реалізацію національних інтересів.
До національних особливостей Японії, що визначають формування її поглядів
на проведення політики національної економічної безпеки, належить, перш за все,
гомогенність і закритість японського суспільства, зумовлені тривалим, майже
трьохсотрічним (аж до середини XIX ст.) періодом її самоізоляції. На початку 1970х рр. формується класична доктрина національних інтересів, що складалася з
внутрішньо-соціального (суспільна безпека), військового (національна безпека) та
зовнішньополітичного (мир і стабільність у всьому світі) компонентів. У цей період
основною метою політики національної безпеки Японії стало приведення її
зовнішньополітичної ролі у світі у відповідність з її економічним потенціалом.
Досягнення цієї мети планувалося здійснити шляхом вирішення трьох завдань:
сприяння розвитку ринкових демократій у світі; забезпечення стратегічного балансу
між капіталізмом і соціалізмом; внесок у стабільні економічні й політичні відносини
між Північчю та Півднем, особливо в Азії.
В еволюції концепцій національної безпеки Японії спостерігаються дві
основні тенденції. По-перше, це „повзуча” глобалізація ролі Японії у світі, а подруге, поступова автономізація її в рамках союзу із США. При цьому, що більше
Японія бачить себе глобальною державою, то менше консервативних і реалістичних
аспектів залишається в її доктрині національних інтересів.
Концепція безпеки на базі співробітництва набула популярності після
закінчення холодної війни й підтримується багатьма провідними політиками й
експертами. За зниження загрози міжнародних військових конфліктів головною
метою стає їхнє запобігання й досягнення політичної, економічної й соціальної
стабільності сучасного світу.
Розвиток концепції безпеки на базі співробітництва пов’язане з тим, що
сьогодні багато держав стурбовані не стільки проблемою захисту від військової
загрози, скільки забезпеченням внутрішньої стабільності країни й регіону, де вони
розташовані, і зацікавлені в стійкому економічному процвітанні. Розвиток
соціального та економічного виміру й наповнення новим змістом соціальної та
економічної політики призвели до інших взаємин у сфері безпеки. Мова йде не
тільки про запобігання військових конфліктів, які в цей час набули локальних форм,
але й про створення й розширення добре організованих зон безпеки, де
безперешкодно може розвиватися усестороннє співробітництво. Це підтверджується
результатами еволюції організацій, покликаних регулювати міжнародні відносини.
Європейський Союз, створений півстоліття тому як об’єднання, здатне
забезпечити економічну безпеку західноєвропейців після Другої світової війни,
завдяки своєму „соціальному стрижню” і продуманій стратегії у сфері соціальноекономічної політики зумів досягти внутрішньої стабільності й поглиблення
інтеграції, у тому числі й економічної. Його поступальне розширення не спрямоване

проти яких-небудь держав, а є розумним способом досягнення безпеки на базі
співробітництва. Його пов’язують різні договори й у годи з багатьма державами.
Досить показовим є зафіксований Європейською Радою в Зеленій книзі намір
створити „динамічний та ефективний Європейський ринок безпеки” з опорою на
прогресивні ділові кола й компанії „із сильною соціальною й екологічною базою”,
що усвідомлюють свою соціальну відповідальність. Підтримка таких зон веде до
формування спільності норм життя, сприяє зміцненню взаємної довіри й дозволяє
розглядати ЄС як прототип співтовариства безпеки.
Створені після Другої світової війни міжнародні організації, такі, як ООН,
Рада Європи, НАТО, ОВД, представлялися населенню країн, що в них входили,
певними гарантами безпеки.
На Європейському континенті основами для формування однорідного
соціального простору, здатного стати гарантом стабільності, ключову роль у
підтримці миру й стабільності може відіграти ОБСЄ „як єдина загальноєвропейська
організація безпеки”.
Цей процес розвивається відповідно до розробленої ОБСЄ Моделі загальної й
всеосяжної безпеки для Європи ХХI століття, з урахуванням рішень Лісабонського
саміту 1996 р. В Хартію європейської безпеки на Стамбульському самі ті ОБСЄ в
1999 р. була включена „Платформа безпеки”. В 90-ті рр. минулого століття
розширилася діяльність НАТО в рамках програми „Партнерство заради миру”, яка
також спирається на концепцію безпеки через співробітництво.
Досвід країн Європейського Союзу показує, що забезпечення економічної
безпеки робить вирішальний вплив на закріплення за державою чіткого місця у
глобальному світі, яке відповідало б його геостратегічним значенню та потенціалу.
Саме тому, на сьогоднішній день адаптація досвіду країн Євросоюзу щодо
забезпечення економічної безпеки повинна стати одним з пріоритетних напрямів
зовнішньої політики України не тільки з точки зору досягнення стійкості та
ефективності національної економіки, але й з позиції довгострокової стратегії
національного розвитку.
У Європейському Союзі термін „економічна безпека” відноситься до позиції
об’єднання у світовій економічній системі. ЄС диктує важливість європейської
інтеграції з метою досягнення високого рівня конкурентоспроможності в умовах
глобалізації. Окремо кожна країна-член Євросоюзу має набагато меншою кількістю
економічних ресурсів, ніж інші розвинені і навіть країни, що розвиваються. Ефект
синергії, який досягається через взаємообмін ресурсами визначає здатність
Європейського союзу забезпечувати високий рівень економічної безпеки та
конкурентоспроможності. Кінцева мета забезпечення економічної безпеки в ЄС –
формування повністю інтегрованої Європи з однаковим рівнем життя у всіх країнахучасницях.
Більшість країн ЄС основним завданням політики безпеки в національних
доктринах визначають зміцнення європейського простору стабільності шляхом
розвитку європейської інтеграції та активної політики сусідства Європейського
Союзу з країнами Східної Європи, Південного Кавказу, Центральної Азії та
Середземноморського регіону. Тим не менш, концепцію економічної безпеки
Європейського Співтовариства необхідно розглядати в значній мірі в контексті

економічної безпеки кожної окремої держави, національних доктрин, програм та
концепцій забезпечення національної безпеки.
У Німеччині окремого закону, присвяченого концепції економічної безпеки не
існує. Державна філософія економічної безпеки на практиці реалізується переважно
через закони, що регламентують найбільш важливі сфери ринкової діяльності і
наділяють державу істотними контрольними функціями. Так, основні інтереси
країни в сфері національної безпеки, в тому числі і її економічної складової,
представлені у формі офіційної директиви міністерства оборони.
Німеччина бачить забезпечення своєї економічної безпеки в підтримці
економічного та соціального прогресу, демократизації в Європі і у всьому світі,
захист від економічного шантажу, забезпеченні свободи торгівлі та доступу до
сировинних ресурсів і ринків в рамках справедливої світової економічної системи. У
внутрішньо-економічному плані переслідується мета гарантувати здоровий
господарський розвиток країни, матеріальне та соціальне благополуччя населення. У
зовнішньоекономічному
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орієнтованості економіки, робиться на стабільність та вдосконалення ринків збуту.
Основними методами забезпечення безпечного розвитку економіки в
Німеччині є дії по підтримці цивілізованого характеру ринкових відносин,
створення рівних умов для конкуренції, недопущення монополізації в окремих
галузях і підтримку стабільності національної валюти.
У Франції основним державним документом, у якому зачіпаються окремі
положення забезпечення економічної безпеки, є Закон „Про національну безпеку”
1964 р. Поняття національної економічної безпеки у Франції трактується як
створення сприятливих внутрішніх та зовнішніх умов для підвищення
національного добробуту і зміцнення економічного потенціалу країни. Економічна
безпека в широкому розумінні забезпечується всією сукупністю інструментів
господарського регулювання. З цією метою у Франції в процесі вироблення і
прийняття економічних рішень використовуються критерії, пов’язані зі зниженням
уразливості господарської системи і збереженням економічного фундаменту
самостійної зовнішньої політики. До таких критеріїв належать: усунення серйозних
диспропорцій у рівні економічного розвитку суб’єктів господарювання;
недопущення надмірної зовнішньої залежності в найважливіших секторах
економіки: зведення до мінімуму ризиків, пов’язаних із залежністю від зовнішнього
світу.
Політика в галузі забезпечення безпеки в Великобританії тісно пов’язується з
оборонною політикою: обидві вони ґрунтуються на оцінках національних інтересів і
реалізуються через їх захист. Під „національними інтересами” в сфері економіки
розуміються народногосподарські інтереси всього суспільства в цілому, що мають
пріоритет по відношенню до інших форм суспільних інтересів.
Загрози національній економічній безпеці поділяють на зовнішні та внутрішні
та ранжуються за ступенем важливості та ймовірності настання, що дозволяє
концентрувати зусилля щодо прогнозування та запобігання найбільш небезпечних, з
точки зору національної економічної безпеки, ризиків. При цьому слід зазначити,
що у сфері запобігання економічних загроз уряд традиційно спирається на
приватний бізнес, надаючи йому максимальну підтримку. Крім того, в країні існує
розгалужена мережа інститутів, що забезпечує ефективну взаємодію парламенту,

уряду і великого бізнесу при виробленні та реалізації рішень, що відносяться до
забезпечення національної економічної безпеки. У неї, зокрема, входять такі
організації як Конфедерація британської промисловості, Рада з торгівлі зі Східною
Європою та ряд більш спеціалізованих організацій, що представляють інтереси
промисловців і підприємців.
Концепція економічної безпеки розглядається в Іспанії в значній мірі в
контексті економічної безпеки всього Європейського Співтовариства. Разом з тим,
створена ефективна система забезпечення національних інтересів в економічній
сфері. Її основу складають:
1) гнучка законодавчо-нормативна база;
2) чітке розмежування компетенції міністерств, відомств та організацій у
реалізації нормативних положень, що стосуються економічного розвитку;
3) наявність на кожному етапі розвитку законодавчо затвердженої програми
економічних пріоритетів, яка в принципі повинна була виключити можливість
роздачі адресних привілеїв;
4) наявність спеціальних державних служб контролю.
В системі забезпечення економічного добробуту та сталого розвитку країни
важливе місце займає визначення пріоритетних галузей національної промисловості,
що підпадають під захист протекціоністських заходів; регулювання процедури
стимулювання інвестицій; валютний контроль; ретельно розроблене законодавство
про акціонерні товариства.
В Італії держава приділяє велику увагу зовнішньоекономічної експансії, яка
здійснюється через економічну та технологічну прив’язку Італії до її закордонних
партнерів. При цьому найбільш перспективними серед них можна назвати країни
ОЕСР, а також країни, що розвиваються Африки, Азії, Латинської Америки. Акцент
робиться також на італійську присутність за кордоном через розвиток міжнародної
промислової кооперації і, як і в Німеччині, диверсифікацію постачальників
енергоносіїв. При відсутності офіційно сформульованої доктрини економічної
безпеки виконання міжнародних зобов’язань Італії, пов’язаних з участю в
політичних або економічних угрупованнях є об’єктивним орієнтиром італійського
уряду. Разом з тим держава в правових рамках використовує всі доступні механізми
захисту інтересів власних виробників на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Аналіз досвіду таких країн Західної Європи як Нідерланди, Бельгія, Данія,
Люксембург, Швейцарія щодо забезпечення економічної безпеки показує, що їх
основною стратегічною метою захисту національних економічних інтересів є
забезпечення сталого економічного зростання та модернізації економіки відповідно
до умов конкурентної боротьби на світовому ринку. Ці країни не мають можливості
суттєво впливати на формування структури світової економіки, внаслідок чого
змушені пристосовуватися до умов розвитку світової економіки, змінювати
сформовані структури національних економік та пропорції їх розвитку. При цьому
так звані „малі країни” Євросоюзу в якості стратегічних цілей визначають
формування ефективної структури та спеціалізацію економіки.
Політика забезпечення економічної безпеки Чехії, Польщі, Словаччини та
країн
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із
загальноєвропейськими інтересами, а також політичній, економічній та
інституційній трансформації у відповідності із західноєвропейськими стандартами.

На початку 90-х років ці країни обрали практично однакову модель забезпечення
економічної безпеки, яка включала наступні дії: оцінку геополітичної ситуації в
регіоні; визначення вектора та стратегії розвитку; вибудовування та реалізацію
моделі поведінки, в тому числі у сфері економіки, у відповідності з домінуючими
тенденціями регіонального та світового еволюційного процесу; співвіднесення
базових кількісних і якісних показників розвитку із загальносвітовими та
регіональними стандартами; коригування курсу економічних реформ. Головними
загрозами економічній безпеці цієї групи країн можна назвати: економічну
відсталість регіонів Центральної Європи від західноєвропейських країн, труднощі
переходу до ринкової економіки, проблеми формування демократичних та ринкових
інститутів, а в окремих країнах, наприклад Польщі, – обмеження імпорту
стратегічно важливої сировини.
Даючи загальну характеристику поточного стану розвитку сектора
економічної безпеки в усіх розглянутих країнах, можна окремо виділити відносно
стабільні економічні системи (Великобританія, Італія, Іспанія, Нідерланди,
Німеччина, Франція). Ці країни переважно зосереджені на підвищенні ефективності
економіки і одночасно підтримують існуючий рівень особистої економічної безпеки
своїх громадян. Про нові країни-членів ЄС (Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина,
Угорщина, Чехія) можна сказати, що вони вже завершили реформи „першого
покоління” (з акцентом на реструктуризацію і перепідпорядкування) і вийшли на
завершальну стадію реформ структур безпеки.
Аналіз підходів до економічної безпеки держави в країнах Європейського
Союзу переконливо свідчить про те, що рівень безпеки залежить від безлічі
факторів. Для того щоб не опинитися в становищі держави без власної незалежної
економічного майбутнього, Україні необхідно провести цілеспрямовану роботу
щодо виходу з економічної кризи, запобіганню реальних загроз, боротьби з
корупцією, кримінальними елементами в економіці. У цьому зв’язку дуже важливо
не тільки розуміння сутності економічної безпеки на всіх рівнях (міжнародному,
національному, регіональному, особистісному), а й конкретні дії управлінських
структур щодо наближення рівня економічної безпеки України до європейського
рівня.
Безумовно, адаптація будь-якого зарубіжного досвіду до умов України досить
трудомістка і являє собою не копіювання всієї системи регулювання, а лише
поетапне впровадження окремих елементів, інструментів, методів, програм. Досвід
зарубіжних країн слід запозичувати, ґрунтуючись на схожості задач, цілей,
пріоритетів національних стратегій. Необхідно враховувати рівень економічного
розвитку, розвитку інститутів управління, забезпечення та контролю над безпекою,
використовуючи системний підхід та порівняльний аналіз.
Моделі, які можна запропонувати за результатами вивчення досвіду країн
Європейського Союзу, не тільки теоретично, але в деяких випадках і практично
можуть бути дієвими в Україні. Впровадження досвіду країн Європейського Союзу
в умовах трансформації світової системи економіки сьогодні є найбільш актуальним
питанням співробітництво в рамках системи Україна – ЄС. Ґрунтуючись на досвіді
європейських країн, у тому числі і держав – нових членів Європейського союзу, в
Україні повинна формуватися нова ідеологія безпеки, стрижнем якої є досягнення
стійкого розвитку економіки шляхом виконання певних завдань і отримання

конкретних результатів на основі ефективного використання ресурсів та дотримання
вимог законодавства та нормативно-правових документів.
Очевидно, що впровадження „кращих” моделей має бути ретельно
прораховано і своєчасно. Як показує аналіз досвіду нових країн-членів ЄС, дуже
важливо уникнути механічного копіювання практики інших країн, що може
призвести до зниження можливостей національних структур безпеки.
У кінцевому рахунку, успішне забезпечення країнами Європейського Союзу
національної економічної безпеки залежить від стійкості і сили їх національних
економік. Тільки сильна економіка дозволяє успішно захищати національні інтереси
в умовах посиленої глобальної конкуренції та наростання світо господарських
диспропорцій. Отже, держава має не тільки розробляти національну концепцію
безпеки, спираючись на світовий досвід, але, перш за все, проводити реформування
економічної внутрішньої та зовнішньої політики з метою захисту всіх суб’єктів
господарської діяльності.

