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В УКРАЇНІ З‘ЯВИВСЯ ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН 
З ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ

Анотація: визначено, що проголошений євроінтеграційний курс державної 
політики зобов’язує Україну забезпечувати ефективне функціонування інститутів, 
які гарантуватимуть верховенство права, додержання прав та інтересів фізичних та 
юридичних осіб, їх ефективний захист. Доведено, що перша спроба заснувати ор-
ган, відповідальний за боротьбу з фінансовими порушеннями, належить до весни 
2013 року. Законопроєкт «Про Службу фінансових розслідувань України (фінансову 
поліцію)» розглядався міністерствами за ініціативою Податкової міліції. Відмічено, 
що команда обраного Президента Володимира Зеленського заявила, що з метою бо-
ротьби з корупцією планують створити окремий орган для розслідування справ про 
економічні злочини і  подати законопроєкт про Службу фінансових розслідувань. 
Відповідний пункт є у  програмі переможця виборів. На доручення глави держави 
проєкт закону № 1208 про Бюро фінансових розслідувань був унесений до Верховної 
Ради як невідкладний 30 серпня.

Проаналізовано ключові положення законопроекту «Про Бюро економічної без-
пеки України» № 3087-д, що полягають в наступному: діяльність Бюро економічної 
безпеки України спрямовується і  координується Кабінетом Міністрів; директора 
Бюро призначатиме Кабмін за поданням прем’єр-міністра і за результатами відкри-
того конкурсу. Термін перебування на посаді – 5 років (не більше двох термінів по-
спіль); кандидатуру директора відбиратиме конкурсна комісія. До неї увійдуть: три 
людини від Ради національної безпеки і оборони; три людини від Верховної Ради; 
три людини від Кабінету Міністрів; при Бюро економічної безпеки створять Раду 
громадського контролю, який буде стежити за його діяльністю. Зокрема, Рада роз-
глядатиме звіт директора Бюро та надавати свої висновки. Доведено, що основними 
завданнями Бюро економічної безпеки України є: оцінка ризиків і  загроз еконо-
мічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення; забез-
печення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинен-
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ня, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування 
економіки держави; виявлення і розслідування злочинів, пов’язаних з отриманням 
і використанням міжнародної технічної допомоги та ін.

Ключові слова: Бюро економічної безпеки України; євроінтеграційний курс 
державної політики, економічна безпека держави, законопроєкт про Службу фінан-
сових розслідувань.
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THE SINGLE STATE AUTHORITY FOR PREVENTION AND 
FIGHTING ECONOMIC CRIME HAS APPEARED IN UKRAINE

Abstract: It is determined that the proclaimed European integration course of 
state policy obliges Ukraine to ensure the effective functioning of institutions that will 
guarantee the rule of law, respect for the rights and interests of individuals and legal 
entities, their effective protection. It has been proven that the first attempt to establish a 
body responsible for combating financial irregularities dates back to spring 2013. The draft 
law “On the Financial Investigation Service of Ukraine (Financial Police)” was considered 
by the ministries at the initiative of the Tax Police. It is noted that the team of President-
elect Volodymyr Zelensky stated that in order to fight corruption they plan to create a 
separate body to investigate cases of economic crimes and submit a bill on the Financial 
Investigation Service. The corresponding item is in the program of the winner of elections. 
On behalf of the President, the draft law № 1208 on the Bureau of Financial Investigations 
was submitted to the Verkhovna Rada as urgent on August 30.

The key provisions of the draft law “On the Bureau of Economic Security of Ukraine” 
№  3087-d are analyzed, which are as follows: the activities of the Bureau of Economic 
Security of Ukraine are directed and coordinated by the Cabinet of Ministers; The Director 
of the Bureau will be appointed by the Cabinet of Ministers on the proposal of the Prime 
Minister and based on the results of an open competition. Term of office – 5 years (not 
more than two consecutive terms); the candidacy of the director will be selected by the 
competition commission. It will include: three people from the National Security and 
Defense Council; three people from the Verkhovna Rada; three people from the Cabinet 
of Ministers; the Bureau of Economic Security will set up a Public Oversight Board to 
oversee its activities. In particular, the Council will consider the report of the Director of 
the Bureau and provide its conclusions. It is proved that the main tasks of the Bureau of 
Economic Security of Ukraine are: assessment of risks and threats to the economic security 
of the state, development of ways to minimize and eliminate them; ensuring the economic 
security of the state by preventing, detecting, stopping, investigating criminal offenses 
that encroach on the functioning of the state economy; detection and investigation of 
crimes related to the receipt and use of international technical assistance, etc.

Keywords: Bureau of Economic Security of Ukraine; European integration course of 
state policy, economic security of the state, the bill on the Financial Investigation Service.
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Постановка проблеми. Проголо-
шений євроінтеграційний курс дер-
жавної політики зобов’язує Україну 
забезпечувати ефективне функціону-
вання інститутів, які гарантуватимуть 
верховенство права, додержання прав 
та інтересів фізичних та юридичних 
осіб, їх ефективний захист.[1]

Наразі правоохоронну функцію 
в сфері економічних порушень бізнесу 
виконують податкова міліція, Служба 
безпеки України та Національна полі-
ція України. За даними офіційної ста-
тистики Офісу Генерального прокуро-
ра у 2019 році було зареєстровано 1287 
кримінальних проваджень за ухилен-
ня від сплати податків. Водночас на 
стадії досудового розслідування у цьо-
му році було закрито 262 кримінальні 
провадження, з яких 259 – за відсутно-
сті складу/події кримінального пра-
вопорушення. Результатами судового 
розгляду відповідних справ за визна-
чений період у  Єдиному державному 
реєстрі судових рішень наявні всього 
18 вироків, а саме: 10 обвинувальних 
вироків, із яких 3 – на підставі угод про 
визнання винуватості та 8 виправду-
вальних вироків.

Така статистика свідчить про не-
достатньо ефективну роботу в  першу 
чергу податкової міліції у  розсліду-
ванні економічних злочинів, необхід-
ність позбавити правоохоронні ор-
гани від невластивих їм функцій та 
відокремити правоохоронну функцію 
від сервісної функції податкової.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. В українській науці не до-
статньо висвітлені питання правово-
го регулювання діяльності інститутів, 
які гарантують верховенство права, 
додержання прав та інтересів фізич-
них та юридичних осіб, їх ефектив-

ний захист. Певні аспекти особливос-
тей правового забезпечення процесу 
розслідування економічних злочинів 
можна знайти у працях: Г.М. Андреєвої,  
М.О. Баймуратова, У. Бека, Ж.Ж. Біла-
лової, Н.А. Бобрової, Дж. Б’юкенена, 
Г.А. Гаджиєва, А.З. Георгіци, Н. Дагласа,  
В.В. Дементьева та ін.

Мета статті. Метою даної статті 
є дослідження нормативно-правової 
регламентації розслідування еконо-
мічних злочинів.

Виклад основного матеріалу. 
Створення єдиного державного орга-
ну, відповідального за боротьбу з еко-
номічними злочинами, та уникнен-
ня дублювання відповідних функцій 
у різних правоохоронних органах – це 
також одна з вимог Меморандуму про 
економічну та фінансову політику. 
Бюро економічної безпеки  – право-
охоронна організація у  сфері охоро-
ни економічної безпеки держави, що 
створюється українською владою. 
Мета служби — протидія економічним 
злочинам проти держави. Бюро заду-
мується як фінансова поліція країни, 
з урахуванням досвіду ФБР та Держав-
ного агентства США з протидії фінан-
совим злочинам (FinCEN).

Перша спроба заснувати орган, 
відповідальний за боротьбу з фінан-
совими порушеннями, належить до 
весни 2013  року. Законопроєкт «Про 
Службу фінансових розслідувань Укра-
їни (фінансову поліцію)» розглядався 
міністерствами за ініціативою Подат-
кової міліції.[2] 

25 березня 2014  року Прем’єр-мі-
ністр України Арсеній Яценюк дору-
чив підготувати концепцію формуван-
ня Служби фінансових розслідувань 
і необхідні документи для її створен-
ня. СФР повинна замінити податкову 
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міліцію і  включити в  себе підрозділи 
МВС та СБУ по боротьбі з економічни-
ми злочинами.[3] 6 серпня на засідан-
ні Уряду Прем’єр-міністр Арсеній Яце-
нюк ще раз запропонував створити 
єдину фінансову службу розслідувань, 
ліквідувавши податкову міліцію і  ще 
чотири органи державної влади, які 
займалися перевірками суб’єктів під-
приємницької діяльності. За два дні 
Кабмін затвердив законопроєкт «Про 
основи запобігання та боротьби з еко-
номічними правопорушеннями»[. Він 
був зареєстрований у  Верховній Раді 
України за №  4449а,[4] 27 листопада 
2014 після критики проєкту зі сторони 
МВС та профільного комітету Верхов-
ної Ради він був відкликаний[.

Групою народних депутатів 
15.03.2016  р. був запропонований за-
конопроект №4228 «Про Фінансову 
поліцію».[5] Фінансова поліція утво-
рюється на заміну податковій міліції. 
Міністр внутрішніх справ України Ар-
сен Аваков висловився за створення 
єдиного органу, що займатиметься 
розслідуванням злочинів у сфері еко-
номіки на кшталт Служби фінансових 
розслідувань США. [6]

В лютому 2017 р. міністр фінансів 
презентував законопроєкт щодо ство-
рення органу протидії фінансовим 
злочинам  – Служби фінансових роз-
слідувань (СФР). До основних функ-
цій Служби належатиме виявлення, 
припинення, розкриття та досудове 
розслідування злочинів у  економіч-
ній-фінансовій-податковій сферах, 
а також аналітична і  профілактична 
робота[27]. 22 березня КМУ схвалив 
законопроєкт як урядовий.[7] Законо-
проект про СФР не знайшов підтрим-
ки на рівні парламенту, президента та 
силових відомств. У  грудні 2017  року 

Президент забрав естафету рефор-
ми податкової міліції у  Міністерства 
фінансів і  передав її Верховній раді 
(Н.Южаніній). 

В лютому 2018р. Міністерства фі-
нансів України та Литви вирішили 
створити Координаціний комітет для 
реалізації реформи ДФС та створення 
Служби фінансових розслідувань. 19 
березня 2018р. у  Верховній Раді було 
зареєстровано проєкт Ніни Южаніної 
про Національне бюро фінансової без-
пеки (НБФБ) як правоохоронний орган 
із спецстатусом, підзвітний президен-
ту та парламенту.[8] Національне бюро 
фінансової безпеки України матиме 
статус, завдання, повноваження та 
гарантії незалежності, за аналогією з 
Європейським агентством з боротьби 
з шахрайством, відоме як OLAF, що 
вже майже 20  років стоїть на сторожі 
фінансової безпеки Європи. В  основі 
діяльності НБФБ, як і в основі роботи 
OLAF – новітня методологія організа-
ції правоохоронної діяльності керо-
вана аналітикою, що передбачає збір 
інформації з компетентних джерел, 
її акумулювання в  системі управлін-
ня ризиками та подальший аналіз для 
виявлення ризиків і загроз фінансовій 
безпеці держави.

Міністр фінансів України Дани-
люк розкритикував його, знайшовши 
18 вразливостей, та рекомендував не 
приймати закон навіть в першому чи-
танні.

Команда обраного Президента 
Володимира Зеленського заявила, що 
з метою боротьби з корупцією пла-
нують створити окремий орган для 
розслідування справ про економічні 
злочини і  подати законопроєкт про 
Службу фінансових розслідувань. Від-
повідний пункт є у програмі перемож-
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ця виборів. На доручення глави дер-
жави проєкт закону № 1208 про Бюро 
фінансових розслідувань був унесений 
до Верховної Ради як невідкладний 30 
серпня.[9] Проте, вже 2 жовтня його 
зняли з розгляду. Тим часом, 2 жовтня, 
Верховна Рада прийняла в  першому 
читанні інший законопроєкт № 1208-
2 авторства народних депутатів Васи-
левської-Смаглюк та Монастирського, 
За його ухвалення проголосували 270 
народних депутатів. Законопроєктом 
передбачалося створення Бюро фінан-
сових розслідувань як центрального 
органу виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується та координується 
Кабінетом міністрів через міністра фі-
нансів. Бюро фінансових розслідувань 
складається з центрального апарату 
та 7 територіальних управлінь, зареє-
строваних як юридичні особи публіч-
ного права. Законопроєкт не передба-
чав ліквідацію будь-яких підрозділів 
Служби безпеки України та Міністер-
ства внутрішніх справ, але до Бюро 
фінансових розслідувань переходять 
повноваження щодо розслідування 
економічних злочинів. Законопроєкт 
Василевської-Смаглюк — Монастир-
ського відхилено 17 січня 2020р.

2 липня 2020р. було зареєстрова-
но у  Верховній раді новий законо-
проєкт Гетманцева та інших депута-
тів від фракції «Слуга народу» «Про 
Бюро економічної безпеки України» 
(№ 3087-д), який 3 вересня 2020р. про-
йшов перше читання.[10]

В серпні 2020р. уряд України, в об-
мін на макрофінансову допомогу від 
ЄС 1,2 мільярда євро, взяв на себе, од-
ним з пунктів, зобов’язання щодо лік-
відації податкової міліції та створення 
нового політично незалежного агент-

ства для розслідування серйозних еко-
номічних та фінансових злочинів. 

До законопроекту «Про Бюро еко-
номічної безпеки України» №  3087-д 
до другого читання народні депутати 
подали близько 1500 поправок. Верхо-
вна Рада України 28 січня 2021р. під-
тримала в другому читанні і в цілому 
законопроект про створення Бюро 
економічної безпеки України. За про-
ект закону №  3087-д проголосували 
242 народних депутата: 201 – від «Слу-
ги народу», 16  – від «Голосу», 3  – від 
групи «За майбутнє», 17  – від групи 
«Довіра», 5 позафракційних. Решта 
фракцій не дали за документ жодного 
голосу. 

Документ передбачає створення 
Бюро економічної безпеки як дер-
жавного правоохоронного органу, на 
який покладаються завдання щодо 
запобігання, виявлення, припинення, 
розслідування та розкриття кримі-
нальних правопорушень, віднесених 
законом до його підслідності (тобто 
в сфері економіки). Бюро буде створе-
но замість податкової міліції та опти-
мізації структури та чисельності орга-
нів, які ведуть боротьбу зі злочинами 
в  сфері економіки, усунення дублю-
вання їх функцій. 

Ключові положення законопроек-
ту полягають в наступному: 

• Діяльність Бюро економічної 
безпеки України спрямовується і  ко-
ординується Кабінетом Міністрів. 

• Директора Бюро призначати-
ме Кабмін за поданням прем’єр-мі-
ністра і  за результатами відкритого 
конкурсу. Термін перебування на по-
саді – 5 років (не більше двох термінів 
поспіль). 

• Кандидатуру директора відби-
ратиме конкурсна комісія. До неї увій-
дуть: три людини від Ради національ-
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ної безпеки і оборони; три людини від 
Верховної Ради; три людини від Кабі-
нету Міністрів. 

• До складу центрального апа-
рату і територіальних управлінь Бюро 
входитимуть до 4000 чоловік. Пра-
цівники інформаційно-аналітичного 
підрозділу будуть детективами, але не 
будуть наділятися повноваженнями 
застосовувати поліцейські заходи. 

• При Бюро економічної безпе-
ки створять Раду громадського контр-
олю, який буде стежити за його діяль-
ністю. Зокрема, Рада розглядатиме 
звіт директора Бюро та надавати свої 
висновки. Основними завданнями 
Бюро економічної безпеки України є: 

 – виявлення зон ризиків у сфері 
економіки шляхом аналізу структуро-
ваних і неструктурованих даних; 

 – оцінка ризиків і загроз еконо-
мічній безпеці держави, напрацюван-
ня способів їх мінімізації та усунення; 

 – забезпечення економічної 
безпеки держави шляхом запобігання, 
виявлення, припинення, розслідуван-
ня кримінальних правопорушень, що 
посягають на функціонування еконо-
міки держави; 

 – виявлення і  розслідування 
злочинів, пов’язаних з отриманням 
і використанням міжнародної техніч-
ної допомоги; 

 – складання аналітичних 
висновків і  рекомендацій для дер-
жавних органів з метою підвищення 
ефективності прийняття ними управ-
лінських рішень з регулювання відно-
син у сфері економіки та інше. 

При створенні Бюро передбаче-
ний перехідний період. Кримінальні 
виробництва передадуть Офісу ген-
прокурора. Коли в штаті Бюро еконо-
мічної безпеки буде 30% працівни-
ків – виробництва перейдуть до нього. 
На потреби Бюро в  держбюджеті на 
2021 рік передбачено 587 млн. грн. [10]

29 січня 2021р. Верховна Рада 
внесла зміни до Податкового кодексу 
України, відклавши термін припинен-
ня повноважень податкової міліції до 
запуску Бюро економічної безпеки. За 
ухвалення відповідного законопроек-
ту №4090 за основу проголосували 258 
народних депутатів, його прийняття 
в  цілому як закону підтримали 259 
нардепів.[11] Необхідність прийняття 
закону зумовлена необхідністю вре-
гулювання питання діяльності орга-
нів податкової міліції в період вступу 
в силу закону «Про Бюро економічної 
безпеки України». Зокрема, згідно з 
внесеними в  2017  році поправками 
до Податкового кодексу, на наступ-
ний день після вступу в  силу закону 
про Бюро економічної безпеки органи 
податкової міліції перестають існу-
вати, оскільки з Податкового кодек-
су виключається відповідний розділ. 
Однак, як вказують автори закону, до 
цього часу Бюро економічної безпеки 
України та його територіальні підроз-
діли ще не будуть створені. Відповід-
но, законом «з метою забезпечення 
виконання конституційного прин-
ципу безперервності і  стабільності 
функціонування центральних орга-
нів виконавчої влади», запропоно-
вано продовжити повноваження ор-
ганів податкової міліції на період до 
створення Бюро економічної безпеки 
України та його територіальних під-
розділів, але не довше, ніж шість мі-
сяців з дати вступу в силу закону про 
Бюро.

Висновки. Таким чином в  Україні 
створене Бюро економічної безпеки 
в  якості центрального органу вико-
навчої влади, на який покладаються 
завдання щодо протидії правопору-
шенням, які посягають на функціону-
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вання економіки держави. Крім того, 
законом передбачені зміни в  закон 
«Про оперативно-розшукову діяль-
ність», згідно з якими спецпідрозділу 
Служби безпеки України позбавля-
ються функцій розслідування злочи-
нів, пов’язаних з боротьбою з коруп-
цією і  організованою злочинністю. 
Законом продовжено повноваження 
органів податкової міліції на період 
до створення Бюро економічної без-
пеки України та його територіальних 
підрозділів.
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