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ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У статті розглядається економічна злочинність як одна із загроз і боротьба з якою є важливим фактором у забезпе-

ченні фінансової безпеки держави в умовах глобалізації. Розглядається найважливіший елемент економічної безпеки
країни в сучасних умовах — фінансова безпека, сутність якої полягає у формуванні стійких фінансових потоків держа-
ви. За існуючої стратегії і рівні боротьби з економічними злочинами, поява корупційних верств суспільства, нездатність
населення протистояти злочинності — все це призведе до затяжного економічного кризи. Боротьба з економічною
злочинністю виходить за рамки правоохоронних заходів. Вона потребує кардинальної зміни підходів до фінансової
безпеки всього суспільства і єдиної програми фінансової безпеки держави. У зв’язку з цим проведено аналіз літератур-
них джерел, в яких висвітлювалися різні аспекти причин та умов, що сприяють здійсненню економічних злочинів, у
тому числі і злочинів у сфері забезпечення фінансової безпеки в Україні. У роботі обґрунтовується важливість боротьби
з транснаціональною та національної злочинністю в державі в умовах глобалізації.
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ВСТУП
В економічній науці донедавна такі поняття як «економічна безпека» та «фінансова безпека» прак-

тично не використовувалися і не привертали уваги вітчизняних науковців і практиків. Більшість до-
сліджень, що проводилися, характеризувалися безсистемністю, вибірковим і незваженим підходом до
розкриття окремих аспектів забезпечення економічної безпеки, та її найважливішої складової — фінан-
сової безпеки, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед державою.

Розвиток глобалізації світу, який зараз спостерігається, є закономірним процесом і він не є
стихійним, а спрямовується та керується індустріально розвинутими країнами, які отримують від
нього найбільші вигоди.

Глобалізація — це складний багатогранний процес, який поширюється на всі явища суспіль-
ного розвитку і пов’язаний з поглибленням інтернаціоналізації світової економіки, зростанням
взаємозалежності національних держав, зумовлених прискореним рухом міжнародних переміщень
товарів, послуг, капіталу, високих технологій тощо [1].

Але ж глобалізація має як позитивні, так і негативні, криміногенні і антикриміногенні влас-
тивості і на думку фахівців криміногенність її домінує. Україна, яка долучилась до глобаліза-
ційних процесів, повинна заздалегідь готуватися до протидії негативним і криміногенним фак-
торам глобалізації.

На початку XXI ст. глобалізація фінансової сфери, що проявляється у розвитку ринку єврова-
лют, системі транснаціональних банків, формуванні розгалуженої мережі офшорів і глобальних
комп’ютерних мереж, які забезпечують миттєві переміщення капіталів, створює можливість руй-
нування навіть стійких економічних систем, зумовлюючи адекватні політичні зміни. Передчуття
негативних наслідків глобалізації призвело до розробки у багатьох країнах світу концепцій націо-
нальної безпеки, базовими елементами яких стали економічна та фінансова безпека.

В останнє десятиліття в полі зору світової спільноти опинилася така загроза фінансовій безпеці,
як транснаціональна злочинність, масштабною формою існування якої слугує економічна основа.
Підвищена зацікавленість до дослідження цього феномена визначена її розмахом і розміром запо-
діюваних збитків. Наприклад, за даними Міжнародного валютного фонду, щорічний обсяг міжна-
родних економічних злочинів сягає 5% від світового ВВП, що 2011 року становило 3,15 трильйонів
доларів [2]. Питання боротьби з економічною злочинністю з метою забезпечення фінансової безпе-
ки є важливими для кожної країни. Це підтверджує актуальність теми даної публікації.

Фінансова безпека є найважливішою умовою ефективної фінансової політики, в основі якої
повинні бути глибокі теоретичні розробки. Нині комплексний підхід до виявлення негативних
чинників, що впливають на фінансову безпеку, і запобіганню несприятливим наслідкам їх дії роз-
винений недостатньо. У зв’язку з цим аналіз впливу різних чинників на забезпечення фінансової
безпеки держави є актуальним завданням.

Формування і практична реалізація дієвого механізму забезпечення фінансової безпеки перед-
бачають, перш за все, з’ясування суті цього поняття, визначення факторів, що впливають на стан
фінансової безпеки.
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В Україні і за кордоном дослідженню проблеми забезпечення фінансової безпеки держави при-
свячені роботи О.І. Барановського, В.В. Бурцева, О.Д. Василика, М.Ю. Дмитрієва, М.М. Єрмо-
шенко, Я.А. Жаліло, Н.П. Капустіна, Е.Н. Кондрат, О.Ф. Новикова, Є.А. Олейніков, Г.А. Пастер-
нак-Таранушенко та інших.

Більшість науковців вважає, що фінансова безпека держави — багатопланове поняття, яке визна-
чається конкретними показниками функціонування економічної системи держави за певний про-
міжок часу. Крім того, акцентується увага на тому, що фінансова безпека — це такий стан бюджет-
ної, грошово-кредитної, банківської, валютної системи та фінансових ринків, який характеризуєть-
ся збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити
ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання.

Значна увага науковців в дисертаційних дослідженнях, монографіях, наукових статтях при-
діляється окремим науковим проблемам забезпечення фінансової безпеки держави, але питання
негативного впливу економічної злочинності як національної, так і транснаціональної на фінан-
сову безпеку держави, досліджено на сьогоднішній день недостатньо, що також підтверджує ак-
туальність даної публікації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета даної статті полягає в тому, щоб обґрунтувати те, що економічна злочинність повинна

розглядатися як одна з загроз і боротьба з нею є важливим фактором у забезпеченні фінансової
безпеки держави в умовах глобалізації, сформулювати основні напрямки боротьби з цим негатив-
ним явищем та залучити до обговорення цієї важливої проблеми молодих вчених та фахівців.

РЕЗУЛЬТАТИ
Найважливішою тенденцією сучасного соціально-економічного розвитку є глобалізація. Вза-

ємозалежність окремих національних господарств досягла рівня, при якому виник якісно новий
феномен — світова, або глобальна, економіка. Процес глобалізації торкнувся всіх сфер економіч-
них стосунків, змінивши їх кількісні та якісні параметри [3]. Незважаючи на суттєві переваги
глобалізації кожна країна, в тому числі і Україна, намагається максимально зберегти свою фінан-
сову незалежність, забезпечити фінансову безпеку.

Проблема належної підтримки фінансової безпеки держави зачіпає всі галузі національного
господарства, бізнесу, всі верстви населення, все суспільство і державу в цілому.

Тому, на нашу думку, фінансову безпеку країни в умовах викликів глобалізації та глобальних
інтеграційних процесів слід розглядати на рівнях країни і світової економіки. Але разом з тим, не
слід забувати про безпеку й на рівні підприємств і галузей, оскільки без фінансової безпеки окре-
мих підприємств і галузей не можна гарантувати фінансову безпеку країни [4. с. 99].

Забезпечення фінансової безпеки держави повинно реалізовуватися на основі розробки відпо-
відних наукової теорії, концепції, стратегії і тактики, проведення адекватної фінансової політики,
визначення об’єктів, наявності необхідних інститутів забезпечення безпеки (суб’єктів), визначен-
ня та конкретизації інтересів, систематизації загроз, застосування засобів, способів і методів за-
безпечення безпеки.

У сфері забезпечення фінансової безпеки України ще багато невирішених проблем. Як вказу-
валося вище, одним з факторів, який негативно впливає на забезпечення фінансової безпеки дер-
жави, є економічна злочинність.

В умовах глобалізації економічна злочинність отримує шанси не тільки придбати транснаціо-
нальні ознаки (національна економічна злочинність з транснаціональними ознаками), але й всту-
пити в нову — транснаціональну — фазу свого існування, ознаменовану розповсюдженням впли-
ву злочинних груп не тільки на галузі національної, але і світової економіки, в якій починають
працювати злочинні капітали [5].

Фінансова безпека, яку підриває транснаціональна організована злочинність, є одним з най-
важливіших умов не тільки стабільного існування суспільства, але й основою вільного особисто-
го розвитку, в тому числі у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.

Як відомо, економічна злочинність гальмує розвиток виробництва, відволікає інвестиційний
капітал, зумовлює інфляцію, позбавляє держбюджет значної частини доходів. Транснаціональна
ж економічна злочинність підсилює вказані негативні ефекти.

Цілком зрозуміло, що якщо значна частина економічного сектора «провалюється» в тіньову або
кримінальну економіку, то це слугує додатковим чинником для посилення крихкості міжнародної
економічної сфери. Формування і розширення специфічного економічного устрою — тіньової і кри-
мінальної економіки — створюють умови для забезпечення невеликої групи осіб надприбутками.
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При цьому тіньова економіка, що є деформацією економічних відносин, починає входити до складу
кримінальної економіки. Слід погодитися з А. Г. Корчагіним у тому, що «... кримінальна економіка
— це ширше поняття, ніж тіньова економіка, і включає останню як складову частину» [6].

Розуміння транснаціональної злочинності як серйозної загрози, порівняно з традиційними
формами злочинності, досягнуто ще на П’ятому конгресі ООН з запобігання злочинності і повод-
ження з правопорушниками (1975 р.), а в подальшому Каїрський конгрес визнав цей напрям бо-
ротьби з економічними злочинами головним.

Питання організації протидії транснаціональній економічній злочинності на міжнародному і
національному рівнях включають не тільки теоретичні, але й практичні аспекти. Природа транс-
національної економічної злочинності, її форми, суспільна небезпека, способи протидії їй, а та-
кож питання побудови оптимальної моделі міжнародної співпраці в зазначеній сфері знайшли
своє віддзеркалення в юридичній доктрині і на рівні міжнародних дипломатичних конференцій і
міжнародних організацій [5].

Для того, щоб успішно долати кризи і труднощі в світовій економіці, необхідна ефективна і
чітко скоординована схема управління світовими економічними і фінансовими процесами. Лібе-
ралізація світової економіки і фінансових ринків часто випереджає правове регулювання міжна-
родного економічного і фінансового співробітництва. Недотримання ж стандартів у сфері фінан-
сової діяльності, що розробляються міжнародними організаціями, часто сприяє легалізації (відми-
ванню) грошових коштів і іншого майна, придбаного незаконним шляхом, перешкоджає збалан-
сованому розвитку світової економіки за наявності в ній транснаціонального кримінального сек-
тору. Цей сектор створює загрозу не тільки економіці, але й підриває світовий правопорядок [7].

Серед пріоритетних напрямів політики світової спільноти важливим видається здійснення уз-
годжених дій з декриміналізації світової економіки, пов’язаних і з здійсненням заходів щодо дек-
риміналізації національних економік. Цілком очевидно, що в умовах єдиного світового простору
успіх у боротьбі з транснаціональною економічною злочинністю повинен починатися з боротьби
з національною економічною злочинністю, яка є її складовою частиною.

Аналіз літературних джерел, в яких освітлювалися ті або інші аспекти причин і умов, сприяю-
чих здійсненню економічних злочинів, у тому числі і злочинів у сфері забезпечення фінансової
безпеки в нашій державі, дозволяє констатувати певний дефіцит теоретичних обґрунтованих роз-
робок в досліджуваній області.

Небезпека злочинних посягань на Державний бюджет, адміністративних та дисциплінарних
правопорушень державних службовців, які мають відношення до формування та використання
бюджетних коштів, особливо висвітлюється на фоні відомого висловлення, що Державний бюд-
жет — це кредитно-фінансова конституція держави.

На сучасному етапі назріла необхідність вдосконалення фінансової системи, яка пов’язана в
першу чергу з тим, що вітчизняна економіка несе значні втрати із-за низького рівня фінансової,
бюджетної і податкової дисципліни. Масштабне нецільове і неефективне використання держав-
них грошових і матеріальних ресурсів, розкрадання, корупція, незаконне вивезення капіталів за
кордон і легалізація (відмивання) прибутків, отриманих злочинним шляхом, — ось реальні проб-
леми, з якими стикається фінансова система України.

Вважаємо, що слід підтримати пропозицію Петросяна О.Ш., який пропонує класифікувати
злочини у сфері забезпечення фінансової безпеки з урахуванням специфіки об’єктивної сторони і
механізму скоєння злочину залежно від використання суб’єктами фінансових стосунків при їх
здійсненні фінансових механізмів по наступних видах: I. Злочини, що зазіхають на державні фінан-
си і фінансовий контроль; II. Злочини, що зазіхають на банківську систему; III. Злочини, що зазі-
хають на грошовий обіг; IV. Злочини, що зазіхають на кредитну систему; V. Фінансове шахрай-
ство, тобто економічний злочин, зв’язаний з обманом і зазіхаючи на фінансово-правові стосунки
власності, а також зв’язані стосунки, пов’язані з укладенням договорів страхування і виконанням
зобов’язань по них; на законний порядок банківської або іншій економічній діяльності, інтереси
у сфері банківського кредитування; законні інтереси кредитних установ [8].

Боротьба з цими зловживаннями — найважливіше завдання в роботі по забезпеченню фінан-
сової безпеки країни.

Особливу роль в рішенні вказаних завдань покликаний зіграти фінансовий контроль. Як функ-
ція управління фінансовими потоками фінансовий контроль повинен запобігати підриванню фінан-
сово-економічного суверенітету держави, цілісності фінансово-економічного простору, єдності
фінансово-економічної політики і так далі.
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Фінансовий контроль передбачає не тільки попередження, виявлення фактів незаконного, не-
цільового, неефективного використання державних і муніципальних фінансових і матеріальних
ресурсів.

Він ще зобов’язаний:
 створювати умови для усунення причин, що їх породили;
 провести аудит ефективності системи управління державними та муніципальними фінансо-

вими і матеріальними ресурсами;
 розробити пропозиції щодо удосконалення таких систем управління.[9]
Крім того, слід зазначити, що відсутність об’єктивної інформації про стан фінансової безпеки

також не дозволяє здійснювати ефективне її забезпечення. Тому одним з головних завдань, що
вирішуються при розробці концепції фінансової безпеки України, є створення системи параметрів
і критеріїв, яка потрібна для розробки методики виміру, прогнозування і аналізу її рівня.

До теперішнього часу залишаються невирішеними багато інших методологічних питань за-
безпечення фінансової безпеки, зокрема, оцінка впливу окремих чинників. Відсутність методики
розрахунку міри і характеру впливу різних сегментів прихованої економічної діяльності (фінан-
сових злочинів) на фінансову безпеку також ускладнює ухвалення обґрунтованих управлінських
рішень у державі.

ВИСНОВКИ
Сьогодні ми спостерігаємо, як соціально-економічна та політична криза в Україні призвела до

різкого зростання ступеня криміналізації життєво важливих сфер суспільства та функціонування
держави як апарату з управління цим суспільством. Набирають сили неконтрольовані соціально-
політичні та криміногенні процеси, які є прямою загрозою для фінансової безпеки України. Еко-
номічну злочинність також слід розглядати як одну з загроз фінансовій безпеці держави. Питання
боротьби з економічною злочинністю з метою забезпечення фінансової безпеки є важливими для
кожної країни особливо в умовах глобалізації економіки.

Масштаби й соціальні наслідки таких негативних явищ, як транснаціональна та національна
економічна злочинність у сучасному вітчизняному та в міжнародному суспільстві вимагають по-
глибленого їхнього наукового дослідження з метою нейтралізації, боротьби та повної ліквідації,
розроблення відповідної ефективної соціально-економічної і правової політики та правозасто-
совчої практики.
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