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Робота виконана в межах проекту № 0116U006814 (супровідний лист №01/15-06/3278 від 19.08.2016 р.).

Актуальність теми. Стабільна фінансова система держави є запорукою розвитку усіх сфер життєді-
яльності як суспільства, так і держави. Наявність коштів у фондах державного та місцевих бюджетів і висо-
кий рівень їх захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз є однією з гарантій виконання державою покладе-
них на неї функцій. Такий захист фінансової системи держави покладено на ряд органів державної влади 
та правоохоронні органи. Серед цих органів не останнє місце належить МВС України, яке сьогодні як цен-
тральний орган виконавчої влади не лише бере участь у формуванні політики держави у сфері захисту 
прав, свобод і законних інтересів як громадян, так і держави загалом, але й створює необхідні умови для 
ефективної діяльності органів Національної поліції України, які вже безпосередньо відповідальні за за-
побігання, попередження, виявлення, припинення та розкриття фінансово-економічних правопорушень.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на важливість фінансової системи для України, загалом 
на законодавчому рівні визначення поняття «фінансова система держави» відсутнє, а тому в науковій док-
трині існує декілька підходів до його розуміння. Зокрема, фінансову систему держави розглядають як су-
купність різних сфер фінансових відносин або сукупність фінансових інститутів, які забезпечують процес 
утворення та використання коштів відповідних централізованих і децентралізованих грошових фондів із 
метою здійснення фінансової діяльності держави1. Дещо схожим є визначення О.Р. Романенко, яка під фі-
нансовою системою розуміє сукупність відокремлених, але взаємопов’язаних між собою сфер фінансових 
відносин, що мають особливості в мобілізації та використанні фінансових ресурсів, відповідний апарат 
управління та правове забезпечення, і виділяє п’ять сфер фінансових відносин:

1) фінанси суб’єктів господарювання (рівень мікроекономіки);
2) державні фінанси (рівень макроекономіки);
3) міжнародні фінанси (рівень світового господарства);
4) фінансовий ринок;
5) страхування2. 

І.О. Ревак та В.О. Прокопенко у свою чергу визначають фінансову систему держави об’єктом фінан-
сової безпеки держави3. У зв’язку з чим захист фінансової системи держави завжди був одним із пріори-
тетних напрямків діяльності МВС України. Зокрема, ще в 1937 році Наказом НКВС СРСР було затверджено 

1 Словник фінансово-правових термінів / [за заг. ред. д. ю.н., проф. Л.К. Воронової]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 
2011. – 558 с.
2 Романенко О.Р. Фінанси : [підруч.] / О.Р. Романенко. – К. : ЦУЛ, 2004. – 294 с.
3 Ревак І.О. Об’єкти та суб’єкти фінансової безпеки держави / І.О. Ревак, В.Ю. Прокопенко // Тези доповідей III міжнародної 
НПК «Інформаційна та економічна безпека» (INFECO – 2010). – C. 152–154.
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«Положення про організацію в Головному управлінні робітничо-селянської міліції НКВС СРСР відділу бо-
ротьби з розкраданням соціалістичної власності та спекуляцією (далі – ВБРСВС)», відповідно до якого ВБР-
СВС була зобов’язана здійснювати боротьбу з розкраданням соціалістичної власності в установах держав-
ної торгівлі, споживчої кооперації, заготівельних організаціях і ощадних касах та боротьбу зі спекуляцією. 
ВБРСВС стала одним із підрозділів республіканських, крайових, обласних Управлінь робітничо-селянської 
міліції (далі – УРСМ) боротьби з розкраданням соціалістичної власності, органом досудового розслідуван-
ня злочинів у галузях економіки, виробництва, торгівлі, здійснення оперативного контролю за діяльністю 
апаратів Народного комісаріату фінансів та підвідомчих їм установ і організацій та оперативно-розшуко-
вої діяльності за фактами розкрадання соціалістичної власності4.

У післявоєнний період економічна злочинність набула нового масштабу не лише в кількісному, але 
й у якісному вимірах, зокрема набуло поширення хабарництво серед посадових осіб, саме тому Наказом 
МВС від 21 січня 1947 року було ухвалено Положення про Управління БРСВС і його структурну побудо-
ву, відповідно до якого управління складалося з п’яти відділів: 1-й і 2-й відділи керували роботою респу-
блік і областей; 3-й – займався оперативним обслуговуванням народних об’єктів економіки в м. Москві;  
4-й – керував досудовим розслідуванням і здійснював розслідування найбільш складних злочинів;  
5-й – займався інформаційною роботою. Згодом було створено 6-й відділ, який організував роботу бо-
ротьби з фальшивомонетництвом5. 

З 1983 року у структурі БРСВС з метою визначення пріоритетних пошуку економічних злочинів, роз-
роблення заходів, які дали б можливість активізувати профілактичну діяльність в економічній сфері, поча-
ли діяти відділи оперативно-економічного аналізу6.

У 1993 році вже в незалежній України було створено Державну службу боротьби з економічними 
злочинами (далі – ДСБЕЗ) при МВС України, на яку покладено такі завдання: своєчасно припиняти зло-
чини в галузі економіки та запобігати їм; аналізувати й прогнозувати криміногенні процеси в економіці, 
своєчасно інформувати про них органи виконавчої влади; виявляти й припиняти факти порушення прав 
інтелектуальної власності; виявляти причини та умови, які сприяють вчиненню правопорушень у галузі 
економіки, і вживати заходів для їх усунення7.

У 2012 році Постановою Кабінету Міністрів «Про організацію діяльності підрозділів Державної служби 
боротьби з економічною злочинністю» було створено Департамент державної служби боротьби з еконо-
мічною злочинністю (далі – ДДСБЕЗ), який здійснював такі ж завдання як і ДСБЕЗ, за винятком участі у фор-
муванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, захисту економіки 
та об’єктів права власності8.

Варто звернути увагу на те, що з 2012 року ДСБЕЗ та ДДСБЕЗ існували одночасно. Це пов’язано з тим, 
що ДДСБЕЗ було створено насамперед з метою організації діяльності підрозділів ДСБЕЗ та контролю за 
дотриманням його співробітниками норм національного законодавства. Порівнявши обов’язки цих двох 
органів, ми можемо зробити висновок про те, що в деяких аспектах вони були досить подібними (Табл. 1). 
Вказане пов’язане з тим, що в 2012 році економічна криза в державі досягла високого рівня, а, відповідно, 
фінансові інтереси держави потребували додаткового захисту з боку органів державної влади та право-
охоронних органів.

4 Шевченко А.Є. Формування Державної служби боротьби з економічною злочинністю в Україні (історико-правові аспекти) 
[Електронний ресурс] / А.Є. Шевченко, Є.Ю. Красноносов // Вісник Запорізького національного університету. – Режим 
доступу : http://www.stattionline.org.ua/filologiya/79.
5 Василинчук В.І. Становлення та розвиток підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю в системі 
МВС України / В.І. Василинчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 2. –  
С. 167–175.
6 Наказ МВС СРМР від 21 січня 1947 р. «Положення про Управління БРСВС і його структурну побудову»; Наказ МВС СРСР 
від 24 червня 1948 р. «Про заходи по посиленню боротьби з фальшивомонетництвом» / История Донецкой милиции.  
1917–2000 рр. – Донецк, 2000. – 472 с.
7 Про утворення державної служби боротьби з економічною злочинністю : Постанова Кабінету Міністрів України від 
05.07.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/510-93-%D0%BF.
8 Про організацію діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх 
справ : Наказ Міністерства внутрішніх справ від 03.09.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/z1588-12.
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Таблиця 1 

Обов’язки ДСБЕЗ та ДДСБЕЗ МВС України

ДСБЕЗ ДДСБЕЗ

1) виявлення і розкриття господарських, 
посадових та інших злочинів в галузі економіки 
на підприємствах, в організаціях, комерційних 
структурах, фінансово-кредитній і банківській 
системах, вживання заходів щодо запобігання їм;

1) організація і координація роботи ДДСБЕЗ та 
підрозділів ДСБЕЗ з попередження, виявлення і 
розкриття злочинів у сфері економіки, у тому числі з 
протидії злочинам в органах державної влади, проти 
власності, у сфері інтелектуальної власності, а також 
забезпечення відшкодування завданих зазначеними 
злочинами збитків;

2) здійснення оперативного обслуговування 
об’єктів господарювання різних форм власності;

2) здійснення контролю за дотриманням працівниками 
ДСБЕЗ порядку прийняття і реєстрування заяв й 
повідомлень про правопорушення;

3) аналізування стану злочинності, визначення 
основних напрямів і тактики оперативно-
службової діяльності з виявлення правопорушень 
у державному, колективному, приватному 
секторах економіки;

3) аналіз стану економічної злочинності, чинників, що 
її обумовлюють, прогноз криміногенної ситуації; аналіз 
ефективності використання сил, засобів та оперативно-
пошукових обліків у боротьбі зі злочинністю, 
визначення основних напрямів і тактики оперативно-
розшукової діяльності щодо виявлення злочинів у сфері 
економіки, та вироблення на цій основі пропозицій МВС;

4) проведення перевірки матеріалів про корисливі 
зловживання, дізнання у кримінальних справах 
щодо злочинів у галузі економіки;

4) організація розроблення та реалізації програм, 
комплексних і цільових оперативно-профілактичних 
операцій спрямованих на активізацію протидії 
злочинності на визначених пріоритетних напрямах;

5) забезпечення захисту фінансованих Кабінетом 
Міністрів України програм розвитку галузей 
економіки України або окремих регіонів і сфери 
обслуговування населення від злочинних 
посягань;

5) вжиття заходів щодо захисту бюджетних коштів від 
злочинних посягань, забезпечення правомірності 
застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг 
та цільового використання бюджетних коштів;

6) проведення оперативно-розшукових заходів, 
у тому числі пов’язаних з установленням фактів 
порушення прав інтелектуальної власності;

6) здійснення поточного та перспективного планування 
оперативно-службової діяльності ДДСБЕЗ; організація та 
здійснення оперативно-розшукової діяльності з метою 
виявлення та припинення злочинів у сфері економіки;

7) участь у виявленні фактів хабарництва, корупції, 
інших зловживань, пов’язаних із приватизацією 
державної власності, та вжиття заходів для 
запобігання їм;

7) участь у проведенні заходів з попередження та 
виявлення злочинів у сфері економіки, зокрема 
тих, що вчиняються в органах державної влади та 
місцевого самоврядування, а також порушень у сфері 
інтелектуальної власності;

8) виявлення осіб, які підробляють гроші, 
чекові книжки, акції, векселі, інші цінні папери, і 
проведення профілактичної роботи серед них;

8) організація роботи з протидії кримінальним 
правопорушенням у сфері господарської діяльності 
та руйнування злочинних схем у сферах економіки, 
земельних відносин і використання державного майна, 
запобігання незаконному використанню надр та інших 
природних ресурсів, легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних незаконним шляхом;
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9) підготовка інформаційно-аналітичних 
документів щодо боротьби з економічною 
злочинністю для органів виконавчої влади;

9) організація підготовки проектів нормативно-
правових актів щодо боротьби з економічними 
злочинами, скасування застарілих актів, ведення 
обліку актів МВС з питань діяльності ДСБЕЗ; участь у 
розробленні спільно з підрозділами апарату МВС та 
правоохоронними органами проектів міжнародних 
договорів України у сфері боротьби з економічною 
злочинністю та забезпечення їх виконання;

10) проведення серед населення роз’яснень 
законодавства з питань відповідальності за 
злочини в галузі економіки;

10) узагальнення позитивного досвіду у сфері протидії 
економічній злочинності, розроблення методичних 
рекомендацій і посібників;

11) висвітлення в ЗМІ стану економічної 
злочинності.

11) співпраця зі ЗМІ з питань інформування 
громадськості про діяльність ДСБЕЗ.

У 2015 році в ході реформування органів внутрішніх справ було створено Національну поліцію, у 
структурі якої замість ДСБЕЗ та ДДСБЕЗ було створено Департамент захисту економіки (далі – ДЗЕ), ос-
новними завданнями якого відповідно до Положення про Департамент захисту економіки Національної 
поліції, затвердженого Наказом Національної поліції України від 7 листопада 2015 року, є:

1) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинні-
стю, захисту економіки та об’єктів права власності;

2) виявлення та припинення злочинів у сфері економіки, у тому числі вчинених суспільно-небезпеч-
ними організованими групами (далі – ОГ) та злочинними організаціями (далі – ЗО), які впливають на соці-
ально-економічну та криміногенну ситуацію в державі та окремих її регіонах, запобігання таким злочинам;

3) боротьба з корупцією й хабарництвом у сферах, які мають стратегічне значення для економіки дер-
жави, і серед посадових осіб органів державної влади і самоврядування; протидія корупційним правопо-
рушенням і правопорушенням, пов’язаним із корупцією;

4) установлення причин і умов, які сприяють учиненню правопорушень у сфері економіки, і вжиття 
заходів щодо їх усунення9.

Порівнявши завдання та обов’язки ДСБЕЗ, ДДСБЕЗ та ДЗЕ, можна зробити висновки, що ДЗЕ, як і 
ДДСБЕЗ, бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері боротьби з економічною зло-
чинністю та, як і ДДСБЕЗ та ДСБЕЗ, виявляє причини, що сприяють вчиненню економічних злочинів, а та-
кож попереджає, виявляє та розкриває їх, здійснює боротьбу з корупцією, у тому числі серед посадових 
осіб органів державної влади. Вказане підтверджує стабільність законодавця в питанні захисту економіки, 
у тому числі фінансової системи держави, саме органами МВС України, тому що повноваження ДСБЕЗ, 
ДДСБЕЗ та ДЗЕ майже не змінилися. З іншого боку, варто звернути увагу на таке завдання ДЗЕ, як виявлен-
ня, припинення злочинів у сфері економіки, вчинених зокрема суспільно-небезпечними організованими 
групами та злочинними організаціями, які впливають на соціально-економічну і криміногенну ситуацію в 
державі та окремих її регіонах, та запобігання цим злочинам. 

За О.Ю. Шостко, під протидією організованій злочинності у сфері економіки слід розуміти дії, спря-
мовані на зменшення факторів злочинності; спрямування зусиль держави і суспільства на діяльність, що 
збільшує ризик для злочинця бути спійманим та покараним і ускладнює вчинення злочинів; дії, спрямо-
вані на скорочення зисків від скоєних злочинів, зменшення стимулів злочинної діяльності, вплив на мо-
тивацію потенційних злочинців, активізацію роботи всіх ланок громадянського суспільства10. При цьому 
до створення ДЗЕ завдання протидії та боротьби з організованою злочинністю, у тому числі у сфері еко-
номіки, було покладено на Управління боротьби з організованою злочинністю (далі – УБОЗ) МВС України, 
основними функціями якого були:

1) здійснення аналізу оперативної обстановки, соціально-економічних та інших факторів, що впливають 
на її ускладнення, розроблення заходів реагування на прояви ОГ і ЗО, участь у своєчасному прийнятті 
рішень для підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю та корупцією;

9 Про затвердження Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України : Наказ Національної 
поліції України від 07.11.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.npu.gov.ua/uk/publish/ article/1813727.
10 Шостко О.Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах : [монографія] / Шостко О.Ю. – Х., 2009. – 400 с.
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2) здійснення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на викриття ОГ і ЗО, виявлення фактів 
корупції;

3) організація проведення широкомасштабних операцій щодо викриття та припинення діяльності  
ОГ і ЗО;

4) оперативне супроводження досудового розслідування та судового слідства в кримінальних 
справах порушених щодо ОГ і ЗО;

5) здійснення збору, оброблення, накопичення й аналізу оперативної та інформації, одержаної під час 
оперативно-розшукової діяльності;

6) забезпечення дотримання режиму секретності та конспірації в своїй діяльності, захист державної 
таємниці та ін.11

На сьогодні ж ДЗЕ, виходячи з усіх його функцій загалом, з метою протидії та боротьби з організова-
ною злочинністю:

1) аналізує стан економічної злочинності, чинники, що її обумовлюють, прогнозує криміногенну 
ситуацію в соціально-економічній сфері держави та окремих її регіонах (п.п. 1 п. 1 Розділу ІІІ 
Положення про ДЗЕ);

2) аналізує ефективність використання сил, засобів та оперативно-пошукових обліків у боротьбі зі 
злочинністю, визначає основні напрями й тактику оперативно-розшукової діяльності, пов’язаної з 
виявленням злочинів у сфері економіки (п/п 3 п. 1 Розділу ІІІ Положення про ДЗЕ);

3) протидія кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності, земельних відносин 
і використання державного майна, запобігання незаконному використанню надр та інших 
природних ресурсів, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних незаконним шляхом (п/п 5 п. 1 
Розділу ІІІ Положення про ДЗЕ);

4) вживає заходи щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності 
застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних 
коштів тощо (п/п 6 п. 1 Розділу ІІІ Положення про ДЗЕ);

5) організовує підготовку матеріалів до засідань та оперативних парад керівництва Національної 
поліції України з актуальних питань боротьби зі злочинністю у сфері економіки (п/п 8 п. 1 Розділу ІІІ 
Положення про ДЗЕ) та ін.

Порівнявши функції УБОЗ та ДЗЕ, можна зробити висновок що ДЗЕ, як і УБОЗ, у сфері протидії орга-
нізованій злочинності, зокрема у сфері економіки, аналізує обстановку, яка склалася, виявляє причини і 
умови, що обумовили факти організованої злочинності, здійснює оперативно-розшукову діяльність з ме-
тою виявлення таких фактів, при цьому аналізує ефективність оперативно-розшукових заходів, що здій-
снюються з метою їх подальшої зміни або вдосконалення в разі недостатньої результативності, а окрім 
цього, здійснює ще й інші функції, що досить позитивно позначиться на діяльності ДЗЕ як суб’єкта протидії 
та боротьби з організованою злочинністю у сфері економіки.

Висновки. Таким чином, захист фінансової системи України в діяльності МВС завжди був одним із прі-
оритетних напрямів його діяльності, про що безпосередньо свідчить історія становлення МВС як суб’єкта 
захисту фінансової системи та фінансових інтересів держави. Кількість підрозділів, основним завданням 
яких у свій час була протидія і боротьба з економічними злочинами, свідчить також про те, що їхня діяль-
ність постійно зазнавала як компетенційних, так і структурних змін. При цьому якщо структурні зміни були 
більш суттєвими (створювалися та здійснювали свою діяльність нові відділи), то компетенційні зміни були 
пов’язані з тим, що зміни економічної ситуації впливали на пріоритети держави у фінансово-економічній 
сфері, а відповідно, і на напрями діяльності органів МВС, на які було покладено обов’язок захисту фінан-
сової системи держави.

Незважаючи на досить тривале становлення МВС України як суб’єкта захисту фінансової системи дер-
жави, сьогодні захист фінансових інтересів держави здійснює міжтериторіальний орган Національної по-
ліції, діяльність якої спрямовується та координується міністром внутрішніх справ, ДЗЕ, який у тому числі 
здійснює протидію організованій злочинності у сфері економіки і боротьбу з нею.

11 Управління по боротьбі з організованою злочинністю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zk.npu.gov.ua/uk/
publish/printable_article/81356.
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У статті розглянуто поняття «фінансова система держави» та розкрито історичний аспект становлення 
Міністерства внутрішніх справ України як суб’єкта захисту фінансової системи держави. Зокрема, розгля-
нуто завдання, а також обов’язки відділу боротьби з розкраданням соціалістичної власності й спекуляцією, 
Державної служби боротьби з економічними злочинами, Департаменту державної служби боротьби з еко-
номічною злочинністю, Департаменту захисту економіки, Управління боротьби з організованою злочинні-
стю; порівняно деякі з них, зроблено висновок про пріоритетність захисту фінансово-економічних інтересів 
держави в діяльності МВС України.

The article considered the concept of "financial system" and discovered the historical aspect of the forma-
tion of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as a subject of protection the financial system of the state. In 
particular, it the article were considered the tasks and responsibilities of the Department Against Misappropria-
tion of Socialist Property and Speculation, State Service in Fight with the Economic Crimes, Department of Civil 
Service in Fight against Economics Crime, Department of Economics Defense, Administration in Fight with the 
Organized Crime, some of them were compared, it was made the conclusion about prioritize the protection of 
the financial and economic interests in the activities of the Interior Ministry of Ukraine.
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