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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ 
ЗЛОЧИННОСТІ 

 
З економічної точки зору фахівцями в основу аграрної політики 

держави необхідно закласти концепцію паритету доходів 
сільськогосподарських виробників з доходами співробітників інших 
галузей економіки, а також концепцію ефективного використання 
ресурсів [1].  

Незважаючи на прийняті за останні 10-15 років організаційно-правові 
заходи щодо протидії економічній злочинності, досягти політичних 
зрушень в її подоланні не вдалося. Ще й досі не усунуті соціальні, 
економічні та політичні передумови, що сприяють проявам економічної 
злочинності. Причиною цього є гальмування в проведенні економічних 
реформ, а також низька ефективність діяльності правоохоронних органів. 
Змінити ситуацію, забезпечивши результативну діяльність відповідних 
державних структур з протидії економічній злочинності, можливо при 
використанні комплексного і наукового обґрунтування єдиної концепції 
дій. При її підготовці необхідно передбачити системний підхід до 
вирішення проблеми, пріоритетні напрямки і комплекс заходів, 
спрямованих на ліквідацію причин і умов, що породжують це 
антисоціально-економічне явище [2].  

Злочини економічної спрямованості, які вчиняються на 
підприємствах АПК, мають ряд характерних рис, зумовлених специфікою 
виробничо-господарської діяльності даних об’єктів економіки. Сучасна 
криміногенна ситуація в сфері АПК характеризується наступними 
ознаками: зростанням числа виявлених злочинів, наявністю значної 
кількості латентної злочинності; поширеністю організованої злочинної 
діяльності; значними матеріальними збитками, які заподіюються 
кримінальними посяганнями.  

Вивчення способів здійснення досліджуваної категорії злочинів 
показало, що вони відрізняються значною різноманітністю, особливою 
витонченістю, активної адаптацією злочинців до нових форм і методів 
підприємницької діяльності. Наведені дані, які характеризують 
особистість злочинців, необхідно враховувати при виявленні, 
попередженні і документуванні аналізованої категорії злочинів, 
організації належного оперативного обслуговування.  

Проведене дослідження дозволило визначити низьку ефективність 
діяльності оперативних підрозділів Національної поліції у протидії 
економічним злочинам у досліджуваній сфері. Більшість дослідників 
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свідчать про необхідність забезпечення оперативних підрозділів науково 
обґрунтованими рекомендаціями по боротьбі зі злочинністю в сфері 
сільського господарства в усіх напрямках їх діяльності [3, с. 41].  

Для виявлення обставин, що сприяли вчиненню злочинів, необхідно 
враховувати наступні з них: безгосподарність; недбале ставлення 
службових і матеріально-відповідальних осіб до своїх обов’язків, 
пов’язаних із забезпеченням збереження майна; порушення правил обліку 
матеріальних цінностей і грошових коштів і звітності; порушення правил 
контролю (відомчого, Держфінінспекції, аудиту); порушення правил 
відображення в документах кількісних і якісних показників про 
матеріальні цінності; порушення правил списання майна на різноманітні 
втрати в процесі виробництва, зберігання, транспортування, реалізації 
майна (природні відходи, псування та ін.) [4, с. 193].  

Недоліки в організації і проведенні правоохоронними органами 
України заходів з протидії економічним злочинам у базових галузях 
економіки (агропромисловий комплекс) викликаються внутрішніми 
факторами, які поєднуються з проблемами нормативно-правового 
характеру.  

Для виведення економіки України з тіні, крім заходів спеціального 
характеру, необхідно розробити нові нормативно-правові акти, в першу 
чергу, повинен бути прийнятий Закон України «Про протидію 
економічній злочинності», де буде чітко визначено конкретні склади 
злочинів згідно з Кримінальним кодексом України, а також врегульовано 
питання щодо суб’єктів, які повинні здійснювати протидію економічній 
злочинності. Тільки після проведення зазначених дій буде доцільним 
вести діалог щодо формування повноцінної державної аграрної політики у 
протидії економічній злочинності.  
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