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Самыми распространенными правонарушениями в данном направлении являются: 
правонарушения в сфере производства и оборота алкогольной, иной спиртосодержащей 
продукции; правонарушения в сфере производства и оборота табачных изделий; 
правонарушения в сфере оборота нефтепродуктов. 

Развитие в Республике Беларусь информационных сетей, систем и ресурсов 
национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет повлияло на то, что 
граждане и субъекты хозяйствования все активнее используют интернет-ресурсы для целей 
реализации подакцизных товаров, чем затрудняют работу по выявлению и пресечению 
правонарушений в данной области.  

Правонарушения в сфере оборота подакцизных товаров совершаются главным образом 
при рассогласовании экономического механизма, там, где не срабатывает нормальный 
экономический интерес законных участников общественного производства, нарушены 
воспроизводственные пропорции, отсутствуют регулируемый рынок, правильно 
организованные учет и контроль. Это вызывает необходимость специальной разработки, 
системно действующего, механизма профилактики экономических правонарушений. 

Таким образом, несмотря на эффективность применяемых в Республике Беларусь мер 
государственного регулирования в совокупности с обеспечением контроля за их 
соблюдением, представляется необходимым дальнейшее совершенствование 
правоприменительной практики. Кроме того, видится необходимым ужесточение мер 
государственной ответственности в части увеличения штрафных санкций за нарушение 
законодательства в области подакцизных товаров.  
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ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У СИСТЕМІ МВС  
ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Стратегією розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року 
одним із основних викликів щодо економічної безпеки країни визначено економічну 
нестабільність та появу нових типів загроз, а також підвищення рівня злочинності, 
обумовлене чинниками складної соціально-економічної ситуації в державі. Актуалізується 
потреба у висококваліфікованих і компетентних фахівцях правоохоронних органів держави. 

Метою представленого дослідження є обґрунтування необхідності розширення 
економічної підготовки працівників поліції як провідного фактору зміцнення економічної 
безпеки в Україні шляхом підсилення правоохоронної і захисної функції держави, 
забезпечення потреб суспільства в убезпеченні від економічних загроз.  

Підготовка конкурентоспроможних фахівців-правоохоронців передбачає 
функціонування відповідної системи навчання у вищих навчальних закладах системи МВС, 
спрямованої на отримання курсантом сукупності систематизованих знань, умінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних та інших компетентностей. Всі 
перелічені властивості мають системно і поетапно здобуватися при виконанні курсантом 
навчальних планів за обраною спеціальністю. 

На сьогодні, система ведення досудового слідства побудована без урахування 
спеціалізації, тобто кожен слідчий може отримати справи щодо фіктивного банкрутства, 
ухилення від повернення валютної виручки в іноземній валюті, легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, умисне порушення законодавства про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, доведення до 
банкрутства тощо. Виникає питання, чи можливе якісне їх розслідування без ґрунтовних 
знань щодо економічних відносин, явищ та процесів? На наш погляд, відповідь очевидна і 
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вона негативна. Таким чином вважаємо не обґрунтованим кроком, що не відповідає реаліям 
суспільного середовища, яке трансформується, виключення з програми підготовки слідчих в 
ХНУВС такої дисципліни, як «Судова бухгалтерія», яка являє собою стикову науку, є 
результатом поєднання теорії бухгалтерського обліку та юриспруденції. Її завданням є 
формування компетенції стосовно економічного, документального аналізу, вміння 
правильно і вчасно призначати ревізії, експертизи, аналізувати їх результати та 
використовувати економічну інформацію.  

Планами розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України передбачено 
удосконалення організаційних і правових основ для посилення боротьби з організованою 
злочинністю, підвищення професіоналізму працівників органів системи МВС щодо 
використання форм і методів оперативно-розшукової діяльності тощо. Найближчим часом 
передбачено створення таких структурних одиниць як Управління стратегічних розробок і 
аналізу – УСРА (до кінця 2018 р.), Служба фінансових розслідувань – СФР (до кінця 2020 р.). 
Однією з функцій УСРА є боротьба з економічними злочинами, до функціональних обов’язків 
СФР належатиме виявлення, припинення, розкриття та досудове розслідування злочинів у 
економічній-фінансовій-податковій сферах, а також аналітична і профілактична робота. 
Дискутується необхідність і можливість впровадження в систему органів по боротьбі з 
економічними злочинами інституційної форми під назвою Національне бюро фінансової 
безпеки (НБФБ). 

Представлена стратегія є ще одним викликом для вищих навчальних закладів системи 
МВС. На сьогодні фахівців-правоохоронців сучасної формації, які поєднують в собі 
економічні, юридичні знання та знання оперативно-розшукової діяльності готують лише в 
Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Як результат є неминучий 
кадровий голод у вище зазначених підрозділах. 

Аналіз спеціалізацій та навчальних планів по підготовці курсантів у ХНУВС дозволяє 
зробити висновок про те, що випускники не в змозі приступити до діяльності у сфері 
фінансово-економічної безпеки, без додаткового навчання. Економічні знання отримуються 
ними лише в курсі «Основ економічної теорії» з обсягом 2 кредити. При цьому, історія ХНУВС 
містить етап, коли тут готували фахівців за напрямками підготовки «Фінанси» і 
«Бухгалтерський облік та аудит» з ліцензійним набором 50 осіб.  

В якості висновку відмітимо, що значення сфери освіти в системі МВС України стосовно 
вирішення стратегічних задач економічної безпеки важко переоцінити. Однак, воно тісно 
пов’язано з тактичними цілями розширення економічної складової підготовки курсантів. З 
метою забезпечення ринку праці висококваліфікованими фахівцями, що відповідають 
суспільним потребам, ми пропонуємо наступні заходи: 

1) повернення курсу «Судової бухгалтерії» до навчальних планів підготовки бакалаврів 
за спеціальністю «Право»; 

2) початок підготовки на базі факультету № 2 Харківського національного університету 
внутрішніх справ курсантів за спеціалізацією «Управління фінансово-економічною 
безпекою» в рамках спеціальності «Право». 

Одержано 17.09.2018 

УДК 330.342.22 

Олена Юріївна ЛІНЬКОВА, 
кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту та оподаткування 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

Економічний розвиток в Україні – це запорука реалізації завдань безпеки. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вченим Петрашко С. Я. детально вивчена 

національна практика боротьби з корупцією [1, с. 145]. Причини та наслідки корупції 
систематизує Невмержицький Є. В. [2, с. 293]. В. О. Мандибура та О. Г. Бондарчук 
систематизують механізми подолання корупції [3, с. 400; 4, с. 378]. Дослідженням правових 


