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Бюро економічної безпеки
України. Історія створення,
основні завдання та
компетенція, особливості
діяльності під час воєнного
стану, нормативно-правова
основа діяльності

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/byuro-ekonomichnoi-bezpeki-ukraini-istoriya-stvorennya-osnovni-zavdannya-ta-kompetentsiya-osoblivosti-diyalnosti-pid-chas-voiennogo-stanu-normativno-pravova-osnova-diyalnosti/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://jurkniga.ua/byuro-ekonomichnoi-bezpeki-ukraini-istoriya-stvorennya-osnovni-zavdannya-ta-kompetentsiya-osoblivosti-diyalnosti-pid-chas-voiennogo-stanu-normativno-pravova-osnova-diyalnosti/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://jurkniga.ua/byuro-ekonomichnoi-bezpeki-ukraini-istoriya-stvorennya-osnovni-zavdannya-ta-kompetentsiya-osoblivosti-diyalnosti-pid-chas-voiennogo-stanu-normativno-pravova-osnova-diyalnosti/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://jurkniga.ua/byuro-ekonomichnoi-bezpeki-ukraini-istoriya-stvorennya-osnovni-zavdannya-ta-kompetentsiya-osoblivosti-diyalnosti-pid-chas-voiennogo-stanu-normativno-pravova-osnova-diyalnosti/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://jurkniga.ua/byuro-ekonomichnoi-bezpeki-ukraini-istoriya-stvorennya-osnovni-zavdannya-ta-kompetentsiya-osoblivosti-diyalnosti-pid-chas-voiennogo-stanu-normativno-pravova-osnova-diyalnosti/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://jurkniga.ua/byuro-ekonomichnoi-bezpeki-ukraini-istoriya-stvorennya-osnovni-zavdannya-ta-kompetentsiya-osoblivosti-diyalnosti-pid-chas-voiennogo-stanu-normativno-pravova-osnova-diyalnosti/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://jurkniga.ua/byuro-ekonomichnoi-bezpeki-ukraini-istoriya-stvorennya-osnovni-zavdannya-ta-kompetentsiya-osoblivosti-diyalnosti-pid-chas-voiennogo-stanu-normativno-pravova-osnova-diyalnosti/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://jurkniga.ua/byuro-ekonomichnoi-bezpeki-ukraini-istoriya-stvorennya-osnovni-zavdannya-ta-kompetentsiya-osoblivosti-diyalnosti-pid-chas-voiennogo-stanu-normativno-pravova-osnova-diyalnosti/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


Анотація

Бюро економічної безпеки України – в сучасному розумінні це центральний
орган виконавчої влади, який виконує правоохоронну, аналітичну, економічну,
інформаційну та інші функції.  

Стратегічна мета (місія) БЕБ — забезпечення безпекового напряму для
економіки України (невразливість національної економіки до зовнішніх і
внутрішніх загроз) шляхом:   

- виявлення ймовірних зон ризиків в економіці України з метою їх нівелювання
(аналітична складова); 

- протидія правопорушенням, що посягають на функціонування економіки
держави (правоохоронна складова).  

Бюро економічної безпеки України наділене повноваженням здійснювати
оперативно- розшукову діяльність та досудове розслідування у межах
передбаченої законом підслідності.  

Видання буде в нагоді працівникам правоохоронних органів, здобувачам
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ВСТУП 
 
Бюро економічної безпеки України – в сучасному розумінні це 

центральний орган виконавчої влади, який виконує правоохоронну, 
аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції. 

Стратегічна мета (місія) БЕБ – забезпечення безпекового 
напряму для економіки України (невразливість національної 
економіки до зовнішніх і внутрішніх загроз) шляхом: 

виявлення ймовірних зон ризиків в економіці України з метою їх 
нівелювання (аналітична складова); 

протидія правопорушенням, що посягають на функціонування 
економіки держави (правоохоронна складова). 

Цілі діяльності БЕБ: 
захист публічних фінансів держави; 
детінізація національної економіки; 
створення рівних конкурентних умов для бізнесу; 
впровадження внутрішньодержавних (міжвідомчих) та 

міжнародних алгоритмів взаємодії для забезпечення економічної 
безпеки держави; 

інтеграція в європейський економічний простір. 
Історія створення Бюро економічної безпеки України носить 

суперечливий характер, в часі розтягнулася від 2013 до 2021 року. 
Занадто часто впродовж цих років мінялися фінансово-економічні 
пріоритети в державі (економічні, податкові, фінансові, інвестиційні, 
безпекові і атикорупційні). І стимулами виступали не тільки (і не 
стільки) внутрішні потреби, а й спроби України інтегруватися у 
європейський економічний простір. Це делегувало появу певних 
вимог з боку міжнародних інституцій щодо заміни повністю 
провальної податкової міліції іншою структурою, що забезпечувало 
б консолідацію всіх повноважень з боротьби із фінансовими 
злочинами проти держави в одному агентстві, уникаючи при цьому 
дублювання функцій і компетенцій. 

Нині чинний Закон про Бюро економічної безпеки України 
прийнятий Верховною Радою 28 січня 2021 року. Перша новина про 
повідомлену детективами БЕБ підозру датована 29 грудня 2021 року. 
За даними слідства, директор підприємства-постачальника мережі 
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супермаркетів за попередньою змовою з іншими особами 
документально оформив придбання сільськогосподарської продукції 
у фіктивного підприємства на суму понад 500 млн грн. 

Угоду було укладено формально для зменшення розміру платежів 
до бюджету, а фактично постачання продукції не відбулося. 
Натомість, фактично придбану за готівку у невстановлених осіб 
продукцію після її переробки підприємством було реалізовано одній 
із мереж супермаркетів.  

До податкової звітності були внесені завідомо неправдиві 
відомості. В результаті цього до бюджету не надійшло понад 66 млн 
грн податків. У подальшому частину одержаних коштів у сумі понад 
26 млн грн було перераховано на рахунки фіктивного підприємства з 
метою їх конвертації у готівку. 

Основними завданнями Бюро економічної безпеки України є: 
виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу 

структурованих і неструктурованих даних; 
оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, 

напрацювання способів їх мінімізації та усунення; 
забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, 

виявлення, припинення, розслідування кримінальних 
правопорушень, що посягають на функціонування економіки 
держави; 

збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають 
на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання 
їх виникненню в майбутньому; 

планування заходів у сфері протидії кримінальним 
правопорушенням; 

виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з 
отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги та ін. 

Бюро економічної безпеки України  наділене повноваженням 
здійснювати оперативно-розшукову діяльність та досудове 
розслідування у межах передбаченої законом підслідності. 

Видання буде в нагоді працівникам правоохоронних органів, 
здобувачам юридичної, фінансово-економічної освіти та їх 
викладачам, податківцям, підприємцям та іншим платникам податків, 
спеціалістам фінансово-економічного сектору. 
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СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

 
Економічна безпека — це комплекс дієвих заходів офіційних 

державних органів, які забезпечують стійкість до зовнішніх та 
внутрішніх загроз, характеризують здатність національної економіки 
до розширеного самовідтворення та задоволення потреб громадян, 
суспільства і держави на певному визначеному рівні та часовому 
проміжку. 

В більш широкому розумінні економічна безпека являє собою 
такий стан економіки, коли забезпечується:  

досить високе і стійке економічне зростання; ефективне 
задоволення економічних потреб; 

контроль держави за рухом і використанням національних 
ресурсів;  

захист економічних інтересів країни на національному і 
міжнародному рівнях.  

Тобто, економічна безпека це така собі складова частина 
національної безпеки, її фундамент і матеріальна основа.  

Об’єктом економічної безпеки виступає як економічна система 
узята в цілому, так і її складові елементи: природні багатства, 
виробничі і невиробничі фонди, нерухомість, фінансові ресурси, 
людські ресурси, господарські структури, сім’я, особа. 

Загрози економічної безпеки — явища і процеси, що впливають 
негативно на господарство країни, що утискають економічні інтереси 
особи, суспільства і держави. 

Показники економічної безпеки — це найбільш значущі 
параметри, що дають загальне уявлення про стан економічної 
системи в цілому, її стійкості і мобільності: зростання ВВП, рівень і 
якість життя більшості населення, темпи інфляції, рівень безробіття, 
структура економіки, майнове розшарування населення, 
криміналізація економіки, стан технічної бази господарства, витрати 
на науково-дослідні роботи, конкурентоспроможність, імпортна 
залежність, відкритість економіки, внутрішній і зовнішній борг 
держави. 
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Основним нормативним актом, що визначає правове 
регулювання усього комплексу питань з економічної безпеки України 
є Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року, яка 
затверджена рішенням РНБО від 11 серпня 2021 року «Про Стратегію 
економічної безпеки України на період до 2025 року» та введено у 
дію Указом Президента України від 11 серпня 2021 року № 347/2021. 

Стратегія економічної безпеки України визначає шляхи 
досягнення цілей і реалізації пріоритетів національних інтересів у 
сфері забезпечення економічної безпеки. 

Національним інтересам України відповідає сталий розвиток 
національної економіки, інтеграція України в європейський 
економічний простір, розвиток рівноправного взаємовигідного 
економічного співробітництва з іншими державами. 

Забезпечення національних економічних інтересів вимагає 
формування і реалізації стратегічного курсу у сфері забезпечення 
економічної безпеки, спрямованого як на стале нарощення 
конкурентоспроможності економіки України, так і на поступове 
зміцнення економічної стійкості та відповідно невразливості 
національної економіки до зовнішніх і внутрішніх загроз.  

Отже, стратегічний курс у сфері забезпечення економічної 
безпеки має два взаємопов’язаних напрями – напрям розвитку та 
безпековий напрям. Чільне місце у забезпеченні безпекового 
напряму займає Бюро економічної безпеки України. 

Важливе  місце в безпековому напрямі займають виклики, 
пов’язані із збройною агресією Російської Федерації та 
тимчасовою окупацією частини території України. Руйнування 
економіки України є свідомою і цілеспрямованою дією Російської 
Федерації та одним з методів гібридної війни, оскільки зруйнована 
економіка продукує незадоволеність владою, трудову міграцію, 
соціальну напругу в суспільстві та підриває довіру до влади. При 
цьому широко використовуються економічні інструменти впливу, до 
яких, зокрема, відносяться санкції щодо українських товарів і послуг 
та використання впливу на інші держави з метою прийняття рішень, 
що суперечать основним національним економічним інтересам 
України. 
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ 

 
 
Початковим моментом створення сучасного Бюро економічної 

безпеки України можна вважати події 2013 року, коли зафіксована 
перша спроба заснувати орган, відповідальний за боротьбу з 
фінансовими порушеннями. Це сталося на весни 2013 року –  
законопроєкт «Про Службу фінансових розслідувань України 
(фінансову поліцію)» розглядався міністерствами Уряду Азарова за 
ініціативою податкової міліції. 

А передувало цьому необхідність залучення фінансової допомоги 
міжнародних інституцій, МВФ зокрема. Саме тому було ініційоване 
створення нової цивільної служби при Міністерстві фінансів для 
заміни податкової міліції та консолідації всіх повноважень з боротьби 
із фінансовими злочинами проти держави в одному агентстві, 
уникаючи при цьому дублювання функцій і компетенцій. То була 
пріоритетна вимога Міжнародного валютного фонду для 
продовження співпраці з Україною. 

25 березня 2014 року Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк 
доручив підготувати концепцію формування Служби фінансових 
розслідувань і необхідні документи для її створення. СФР повинна 
замінити податкову міліцію і включити в себе підрозділи МВС та 
СБУ по боротьбі з економічними злочинами. 

28 травня Кабмін в особі тодішнього ідеолога реформи В. Хоменка 
анонсував створення Служби фінансових розслідувань як єдиного 
відомства, яке запобігатиме й боротиметься з економічними 
правопорушеннями та узгодив проєкт закону «Про основи протидії 
та боротьбу з економічними правопорушеннями і здійснення 
фінансового контролю». Розпочалося його громадське обговорення. 

проте вже в червні цього року Європейський Союз через 
представництво в Україні заявив, що не підтримував створення СФР 
саме в тому вигляді, який запропонувала українська влада. 

2 липня з’явився інший законопроєкт «Про основи запобігання та 
боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення 
фінансового контролю».  
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У липні-серпні В. Хоменко презентував концепцію СФР, 
представляючи її в регіонах. Він також заручився підтримкою 
Європолу, який схвалив ініціативу і концепцію створення СФР. 

6 серпня на засіданні Уряду Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк ще 
раз запропонував створити єдину фінансову службу розслідувань, 
ліквідувавши податкову міліцію і ще чотири органи державної влади, 
які займалися перевірками суб’єктів підприємницької діяльності. За 
два дні Кабмін затвердив законопроєкт «Про основи запобігання та 
боротьби з економічними правопорушеннями». Він був 
зареєстрований у Верховній Раді України за № 4449а, проте 27 
листопада 2014 він був відкликаний. Цьому передувала критика 
проєкту зі сторони МВС та профільного комітету Верховної Ради. 

Цікаво, що цей законопроєкт 4449а передбачав розбудову нового 
органу на базі таких органів і підрозділів: 

Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних 
злочинним шляхом (у складі Міндоходів); 

Підрозділи податкової міліції (у складі Міндоходів); 
Головне управління контррозвідувального захисту інтересів 

держави у сфері економічної безпеки (у складі СБУ); 
Департамент захисту економіки Національної поліції України 

(колишній ДСБЕЗ); 
Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю (у 

складі Національної поліції). 
Ніхто не любить ділитися повноваженнями. 
Після усунення керівництва ДФС у березні 2015 року питання 

створення Служби фінансових розслідувань не порушувалося ще 
протягом трьох місяців. 

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк 24 червня 2015 року анонсував 
розробку нового законопроєкту про СФР. 

У вересні 2015 такий законопроєкт був оприлюднений на сайті 
ДФС з метою громадського обговорення. 

У 2016 році Групою народних депутатів запропонований 
законопроєкт «Про Фінансову поліцію» (проєкт від 15.03.2016 р.). 

Згідно з пропозиціями проєкту фінансова поліція – це державний 
правоохоронний орган, на який покладається обов’язок забезпечення 
запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 
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злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів 
держави, економічної безпеки. 

Фінансова поліція утворюється на заміну податковій міліції. 
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловився за 

створення єдиного органу, що займатиметься розслідуванням 
злочинів у сфері економіки на кшталт Служби фінансових 
розслідувань США. 

Міністерство фінансів у представленому проєкті податкової 
реформи пропонує створити фінансову поліцію замість податкової 
міліції. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі висловилося за 
створення СФР. 

Міністр фінансів у листопаді повідомив, що Служба ФР повинна 
з’явитися не пізніше 2017 року; вона буде в першу чергу 
аналітичною, а не силовою; штат складатиме 2500 працівників. 

В лютому 2017 року міністр фінансів презентував законопроєкт 
щодо створення органу протидії фінансовим злочинам (СФР). До 
основних функцій Служби належатиме виявлення, припинення, 
розкриття та досудове розслідування злочинів у економічній-
фінансовій-податковій сферах, а також аналітична і профілактична 
робота. 

22 березня 2017 КМУ схвалив законопроєкт як урядовий. 
Повідомлення такого ж змісту з’явилося у ЗМІ 11 вересня 2017. 
Проте цього року справа далі проєктів не просунулась. 

Вже наступного, 2018 року Міністерства фінансів України та 
Литви вирішили створити Координаціний комітет для реалізації 
реформи ДФС та створення Служби фінансових розслідувань. 

Тим часом, законопроєкт Мінфіну так і був надісланий Урядом до 
Верховної Ради. Натомість, було зареєстровано інший законопроєкт 
– Ніни Южаніної, про Національне бюро фінансової безпеки. У свою 
чергу Міністр фінансів України Олександр Данилюк розкритикував 
його, знайшовши 18 недоліків, та рекомендував не приймати його 
навіть в першому читанні.  

При таких підходах очікувати на виході готовий закон не було 
ніяких підстав. 

Тим часом країна плавно підходила до парламентських і 
президентських вибрів 2019 року, тобто до чергових змін пріоритетів. 
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Речники команди обраного Президента Володимира Зеленського 
заявили, що з метою боротьби 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. 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр 
Данилюк повідомив, що створення Служби фінансових розслідувань 
Президент Володимир Зеленський розглядає як пріоритетне 
завдання. Служба буде саме аналітичним, а не силовим центром, 
покликаним упереджувати вчинення злочинів у фінансовій сфері, 
зокрема, займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та 
досудовим розслідуванням злочинів, а також матиме право на ОРД. 
Кількість працівників СФР не має перевищувати 3000 осіб. 

На доручення глави держави проєкт закону про Бюро фінансових 
розслідувань був унесений до Верховної Ради як невідкладний 30 
серпня 2019 року. Проте, вже 2 жовтня його зняли з розгляду. 

Тим часом, 2 жовтня, Верховна Рада прийняла в першому читанні 
інший законопроєкт № 1208-2 (автори якого депутати  
О. М. Василевська-Смаглюк та Д. А. Монастирський), текст якого 
загалом повторює знятий з розгляду проєкт Гетманцева. 

Законопроєкт Василевської-Смаглюк — Монастирського 
відхилено 17 січня 2020 року. 

2 липня зареєстровано новий проєкт Гетманцева, Василевської-
Смаглюк та ін. депутатів від фракції «Слуга народу» «Про Бюро 
економічної безпеки України» (№ 3087-д), який 3 вересня цього року 
пройшов перше читання. 

Уряд Дениса Шмигаля взяв на себе зобов’язання щодо ліквідації 
податкової міліції та створення нового політично незалежного 
агентства для розслідування серйозних економічних та фінансових 
злочинів в обмін на макрофінансову допомогу від ЄС. 

28 січня Верховна Рада України прийняла Закон про Бюро 
економічної безпеки (законопроєкт № 3087-д) з чисельністю 
персоналу 4000 осіб. Закон підписаний Президентом Володимиром 
Зеленським 22 березня. 

Кабінет Міністрів прийняв 12 травня 2021 р. постанову № 510 
«Про утворення Бюро економічної безпеки України», якою утворив 
Бюро економічної безпеки України як центральний орган виконавчої 



11 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України. 

Влітку працювала комісія з проведення конкурсу на зайняття 
посади директора Бюро під керівництвом Тимофія Милованова. До 
заключного етапу конкурсу пройшли голова Державної фіскальної 
служби Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор 
Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі. З-поміж них Кабінет Міністрів 
обрав Вадима Мельника, який і став першим директором БЕБ 20 
серпня 2021 року. 

Державну реєстрацію органу як юридичної особи проведено 
23.08.2021 р.  

24 листопада 2021 року Кабінет Міністрів формально підтримав 
початок діяльності Бюро та передав йому будівлю в Києві (по вулиці 
Шолуденка, 31). 
  



12 

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БЕБ. МЕТА, ЦІЛІ, ОСНОВНІ 
ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО 

 
Основним нормативним актом, що регулює діяльність БЕБ, є 

Закон України «Про Бюро економічної безпеки України». Окрім 
цього Закону до профільного законодавства відносяться такі 
нормативні акти: 

Конституція України; 
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»; 
Кримінальний процесуальний кодекс України; 
Кримінальний кодекс України; 
Кодекс України про адміністративні правопорушення; 
Податковий кодекс України; 
Бюджетний кодекс України; 
Закон України «Про доступ до публічної інформації»; 
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; 
Закон України  «Про статус народного депутата України»; 
 Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 
прокуратури і суду»; 

Закон України «Про банки і банківську діяльність»; 
Закон України «Про державну таємницю»; 
Закон України  «Про запобігання корупції»; 
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення»; 

Закон України «Про звернення громадян»; 
Закон України «Про Національну поліцію»; 
Закон України «Про очищення влади»; 
Закон України «Про захист персональних даних»; 
Закон України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції 

України»; 
Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб»; 
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Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»; 
Закон України «Про державну службу»; 
Закон України «Про інформацію»; 
Постанова КМУ "Про затвердження Основних засад здійснення 

внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та 
внесення змін до Постанови КМУ  від 28 вересня 2011 р. № 1001; 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. 
Згідно з чинним законодавством статус Бюро економічної 

безпеки України визначається наступним чином – це центральний 
орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо 
протидії правопорушенням, що посягають на функціонування 
економіки держави (ст. 1 Закону). 

Відповідно до покладених завдань Бюро економічної безпеки 
України виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, 
інформаційну та інші функції. 

Діяльність Бюро економічної безпеки України спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів України. 

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», інші 
закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також 
Закон України «Про державну службу» застосовуються до Бюро 
економічної безпеки України та його працівників у частині, що не 
суперечить цьому Закону. 

Правову основу діяльності Бюро економічної безпеки України 
становлять Конституція України, міжнародні договори України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей 
Закон та інші закони України, а також прийняті відповідно до них 
нормативно-правові акти. 

При цьому Бюро економічної безпеки України у своєї діяльності 
керується наступними правовими принципами (ст. 3 Закону): 

1) верховенства права; 
2) законності; 
3) пріоритетності додержання прав, свобод і інтересів фізичних та 

юридичних осіб; 
4) оперативності; 
5) відкритості та прозорості діяльності Бюро економічної безпеки 

України для суспільства та громадського контролю, підзвітності і 
підконтрольності визначеним законом державним органам; 
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6) політичної нейтральності та позапартійності; 
7) незалежності від інших, крім державних, інтересів; 
8) персональної відповідальності кожного працівника; 
9) справедливості; 
10) неупередженості; 
11) єдиноначальності у реалізації повноважень Бюро економічної 

безпеки України; 
12) взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями. 
Основними завданнями Бюро економічної безпеки України є (ст. 

4 Закону) є: 
1) виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу 

структурованих і неструктурованих даних (ризик в сфері економіки – 
загроза, що ідентифікується в бюджетній, податковій, митній, 
грошово-кредитній або інвестиційній сфері, вплив якої призводить до 
тінізації економіки та послаблення економічної безпеки держави; 
неструктуровані дані – форма представлення даних та/або інформації 
у вигляді повнотекстових баз даних, які містять тексти, що не мають 
єдиної структурної організації, але представлені у формі, яка дає 
можливість здійснювати швидкий пошук); 

2) оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, 
напрацювання способів їх мінімізації та усунення (аналіз ризиків – 
інформаційно-аналітична діяльність щодо оцінки загроз економічній 
безпеці, ступеня її вразливості та рівня негативного впливу на неї); 

3) надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-
правових актів з питань усунення передумов створення схем 
протиправної діяльності у сфері економіки; 

4) забезпечення економічної безпеки держави шляхом 
запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних 
правопорушень, що посягають на функціонування економіки 
держави; 

5) збирання та аналіз інформації про правопорушення, що 
впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів 
запобігання їх виникненню в майбутньому; 

6) планування заходів у сфері протидії кримінальним 
правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності; 
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7) виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з 
отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги; 

8) складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних 
органів з метою підвищення ефективності прийняття ними 
управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері 
економіки. 

При цьому стратегічна мета (місія) БЕБ – практичне 
забезпечення безпекового напряму для економіки України 
(невразливість національної економіки до зовнішніх і внутрішніх 
загроз). Досягаються ця мета шляхом застосування макрозаходів 
(складових): 

виявлення ймовірних зон ризиків в економіці України з метою їх 
нівелювання (аналітична складова); 

протидія правопорушенням, що посягають на функціонування 
економіки держави (правоохоронна складова). 

Завдяки реалізації своїх завдань БЕБ досягає конкретних цілей: 
захист публічних фінансів держави; 
детінізація національної економіки; 
створення рівних конкурентних умов для бізнесу; 
впровадження внутрішньодержавних (міжвідомчих) та 

міжнародних алгоритмів взаємодії для забезпечення економічної 
безпеки держави; 

інтеграція в європейський економічний простір. 
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КОМПЕТЕНЦІЇ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ 

 
Стаття 8 Закону передбачає основні загальні повноваження БЕБ. 

До них норма відносить: 
1) здійснює оперативно-розшукову діяльність та досудове 

розслідування у межах передбаченої законом підслідності; 
2) здійснює інформаційно-пошукову та аналітично-інформаційну 

роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють 
вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності 
Бюро економічної безпеки України; 

3) здійснює інформаційну взаємодію з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, органами судової влади, 
іншими державними органами, підприємствами, установами та 
організаціями, компетентними органами іноземних держав та 
міжнародними організаціями; 

4) здійснює розшук осіб, які переховуються від органів досудового 
розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування 
кримінального покарання за вчинення кримінальних правопорушень, 
віднесених законом до його підслідності; 

5) збирає, обробляє та аналізує інформацію щодо кримінальних 
правопорушень, віднесених законом до його підслідності; 

6) залучає в межах компетенції у передбачений законодавством 
спосіб, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих 
спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців; 

7) здійснює міжнародне співробітництво з компетентними 
органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних 
договорів України; 

8) забезпечує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України; 

9) формує аналітичні матеріали з метою оцінювання загроз та 
ризиків вчинення (зростання кількості) кримінальних 
правопорушень, віднесених законом до його підслідності; 

10) витребовує та одержує у встановленому законом порядку від 
інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, 
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необхідну для виконання повноважень Бюро економічної безпеки 
України; 

11) ініціює у компетентних органах іноземних держав розгляд 
справ про захист прав та інтересів держави з питань, що стосуються 
виконання обов’язків Бюро економічної безпеки України, виступає як 
представник держави під час розгляду таких справ. За потреби Бюро 
економічної безпеки України має право залучати до такого розгляду 
експертів за відповідними напрямами; 

12) приймає нормативно-правові акти з питань, що належать до 
компетенції Бюро економічної безпеки України; 

13) звітує про свою діяльність у порядку, визначеному цим 
Законом, та інформує суспільство про результати своєї роботи; 

14) укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру з 
відповідними органами іноземних держав; 

15) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у 
справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про 
застосування адміністративних стягнень; 

16) використовує гласних і негласних штатних та позаштатних 
працівників на підставах та в порядку, встановлених законом, 
дотримуючись умов добровільності і конфіденційності таких 
відносин, матеріально і морально заохочує осіб, які надають 
допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні 
кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро 
економічної безпеки України; 

17) укладає договори відповідального зберігання з 
підприємствами, установами, організаціями з метою зберігання 
речових доказів, вилучених у ході досудового розслідування, які 
потребують особливих умов зберігання; 

18) здійснює інші повноваження, передбачені Кримінальним 
процесуальним кодексом України, цим Законом та іншими законами 
України. 

Таке визначення компетенцій БЕБ дозволяє зробити висновок, що 
перелік цей не має вичерпного характеру. 

За приписами ч. 2 ст. 8 Закону особи, які мають спеціальні звання 
Бюро економічної безпеки України, крім працівників інформаційно-
аналітичного підрозділу, під час здійснення заходів із запобігання, 
виявлення, припинення, розслідування кримінальних 
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