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снюватися зовнішніми чи внутрішніми аудиторами, працівниками 
контрольних органів, банківськими працівниками [1,2].

Внутрішній контроль, як фаза антикризового управління, 
передбачає здійснення комплексу заходів, серед яким важливим є 
контроль за дотриманням установлених стандартів, нормативів, за-
конодавчих норм.
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ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ 
СУБ’ЄКТІВ ЗАДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ 

В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

В умовах активного формування та розвитку бізнес-структур, 
що здійснюють різні види господарської діяльності в Україні 
особливо важливого значення набуває чітке визначення прав, 
обов’язків та відповідальності підприємців. Основним мотивом 
підприємницької діяльності є отримання максимального прибут-
ку, що пов’язано з потенційною небезпекою порушення чинного 
законодавства. Все це потребує законодавчого встановлення пра-
вової відповідальності підприємців за протиправні дії. Існує необ-
хідність розробки законодавчих актів, а також регулятивних змін у 
сферах соціально-економічного та організаційного розвитку гос-
подарської діяльності з боку держави задля попередження госпо-
дарських злочинів.

Накладання санкцій на бізнес-структури у разі різних видів 
правопорушень, що є підставою для виникнення відповідальнос-
ті, сприяє головним чином дотриманню інтересів тих, перед ким 
відповідають підприємства, а саме держава, споживачі (клієнти), 
контрагенти, працівники. Одночасно повинні враховуватися інтер-
еси самих підприємців: їх дії щодо скоєння правопорушень, в разі 
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яких настає відповідальність, повинні бути доведені, а санкції, що 
на них накладаються, повинні бути справедливими, їх розмір по-
винен бути адекватний скоєному правопорушенню. Зазначене обу-
мовлює необхідність розвитку економіко-правових основ виник-
нення та відшкодування відповідальності бізнес-структур.

Серед правових чинників, які суттєво впливають на ступінь 
відповідальності економічних в Україні, необхідно відзначити не-
узгодженість та суперечливість нормативно-правової бази з питань 
господарської діяльності, недосконалість судової системи, що при-
зводить до невідповідного накладання санкцій щодо відшкоду-
вання відповідальності, нерозвиненість ринкової інфраструктури, 
закритість та непрозорість в діяльності органів влади та слабке її 
інформаційно-аналітичне забезпечення [1].

В ринкових умовах ефективна державна політика у сфері 
господарювання є передумовою забезпечення інтересів економіч-
них суб’єктів і дотримання ними норм права, що регулюють їхню 
діяльність та встановлюють міру їх відповідальності один перед 
одним. В теорії та на практиці існує доволі широкий перелік поло-
жень такої політики подальше ринкове реформування та демоно-
полізації економіки задля підвищення рівня стабільності та ефек-
тивності економічної системи [2,3].

Основними положеннями такої державної політики мають 
бути такі:

• подальше ринкове реформування та демонополізації еко-
номіки задля підвищення рівня стабільності та ефективності еко-
номічної системи;

• постійне удосконалення системи захисту економічної сис-
теми від проявів організованої злочинності та корупції;

• удосконалення системи державного контролю за діяльніс-
тю бізнес-структур незалежно від форм власності в сфері забезпе-
чення інтересів суспільства;

• створення сприятливих економіко-правових умов для роз-
ширення сфери легальної економіки;

• мінімізація готівкового обігу коштів в господарській сис-
темі;

• дієвий захист прав власності;
• розвиток економіко-правових механізмів реагування на 

порушення ринкових відносин, якими є недобросовісна конку-
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ренція, зловживання монополізмом, невиконання договірних 
зобов’язань тощо.

Сучасні злочини господарської спрямованості відрізняють-
ся різноманітністю, високоінтелектуальним характером, швид-
кою адаптацією злочинців до нових форм та методів фінансово-
господарської діяльності та опануванням нових банківських, 
податкових і митних технологій, що супроводжуються при здій-
снені господарських операцій. Сучасні злочини у сфері господа-
рювання стають більш масштабними та складними з точки зору 
виявлення. Тому важливим для забезпечення прав та законних 
економічних інтересів особи, суспільства і держави від злочинних 
посягань в процесі господарської діяльності є розробка сучасних 
заходів протидії та попередження, які були б адекватними проявам, 
формам і методам здійснення злочинної господарської діяльності. 
Реалізація таких заходів позитивно відобразиться на результатах 
функціонування економічних систем різних рівнів.
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СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ

Зовнішньоекономічна діяльність є досить важливою складо-
вою господарства нашої країни. А одним з найголовніших аспектів 
зовнішньоекономічної діяльності України, починаючи з моменту 
проголошення незалежності, стало формування нового торговель-
ного режиму з подальшою його інтеграцією у світове господарство. 
Тому питання експорту вітчизняних товарів є нагальним, адже в 


