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Текст лекції
1. Роль і значення правоохоронних органів у здійсненні державного
фінансового контролю
Правоохоронні органи - це державні силові структури, які покликані
захищати законні права та інтереси громадян України, в тому числі
економічні.
До правоохоронних органів України належать: Служба безпеки
України (СБУ), Національна поліція України, прокуратура, судові органи і
т.д.
Служба безпеки України - державний орган спеціального призначення
з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України.
На Службу безпеки України покладається у межах визначеної
законодавством
компетенції
захист
державного
суверенітету,
конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науковотехнічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та
прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних
служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також
забезпечення охорони державної таємниці. До завдань Служби безпеки
України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття
кримінальних правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму,
корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і
економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу
життєво важливим інтересам України.
Служба безпеки України - це елітна державна правоохоронна служба,
яка з метою підтримання належного рівня національної безпеки держави
здійснює державний контроль у сфері зовнішньоекономічних операцій, а
також протидіє міжнародній незаконній торгівлі наркотиками, людьми,
зброєю, землею тощо.
Роль СБУ особлива - захищати країну від злочинності в глобалізованій
економічній сфері і потребує від її працівників високого інтелектуального
рівня, професійного рівня у сфері знання міжнародного права, специфіки
зовнішньоекономічної діяльності, комп'ютерно-інформаційної безпеки,
іноземних мов, прийомів бойових мистецтв, водіння всіма видами
транспортних засобів і т. ін.
Значення Служби безпеки України полягає в тому, що вона є
виразником державних інтересів у міжнародних стосунках ( в тому числі
міжнародних економічних стосунках) та дозволяє Україні щорічно уникати
збитків, що оцінюються в декілька мільярдів умовних одиниць.
Прокуратура України - це сукупність державних правоохоронних
органів, які забезпечують безперервний і системний нагляд за точним
виконанням фізичними та юридичними особами України чинного, на її
території, законодавства, в тому числі фінансового, банківського,
податкового, митного, антимонопольного, приватизаційного, господарського,
трудового, міжнародного, земельного, аграрного і т. ін.

Роль прокуратури полягає в тому, що вона здійснює загальний нагляд
за дотриманням в державі законодавчих актів, що поширюються на всю
територію країни або окремі її регіони. Прокуратура виступає в ролі
провідного правоохоронного органу, який вимагає від усіх дотримання
законності та проводить відповідні заходи з метою її забезпечення.
Значення прокуратури України в її функціях щодо кримінального
переслідування винуватців різних злочинів (в тому числі економічних
злочинів) і підтримання обвинувачення в суді.
Судові органи - це органи, які в процесі публічного розгляду судових
справ приймають рішення про міру відповідальності винуватців за здійснені
ними вчинки.
Роль судових органів полягає в тому, що вони зобов'язані брати до
розгляду судові справи, вивчати матеріали цих справ і відкрито розглядати
їх, вислуховувати свідків, потерпілого та обвинувачуваного, виносити вирок
(рішення).
Значення судових органів полягає у забезпеченні законних прав і
свобод громадян на звернення до суду та відстоювання там своїх інтересів.
2. Економічна складова в діяльності Служби безпеки України
Між органами Державної аудиторської служби та органами
прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України здійснюється
взаємодія шляхом передачі матеріалів контрольних заходів або інформування
про виявлені порушення до правоохоронного органу, яка регламентується
відповідними законодавчими актами.
Відповідно до статті 25 Закону України "Про Службу безпеки України"
Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання
покладених на них обов'язків надається право:
 вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень
і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України,
перевіряти у зв'язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також
проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі
підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної
діяльності;
 подавати органам державного управління обов'язкові для розгляду
пропозиції з питань національної безпеки України, в тому числі про
припинення роботи, пов'язаної з державними таємницями, яка виконується з
порушенням встановлених правил;
 одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу
Служби безпеки України від міністерств, державних комітетів, інших
відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та
їх об'єднань дані і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки
України, а також користуватись з цією метою службовою документацією і
звітністю;

 входити у порядку, погодженому з адміністрацією підприємств,
установ та організацій і командуванням військових частин, на їх територію і
в службові приміщення;
 мати слідчі ізолятори для тримання осіб, взятих під варту та
затриманих органами Служби безпеки України;
 використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків
транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям,
військовим частинам і громадянам (крім транспортних засобів
дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і
організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до
місця події, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які
підозрюються в їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що
потребують термінової медичної допомоги;
 виключно при безпосередньому припиненні злочинів, розслідування
яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України,
переслідуванні осіб, що підозрюються у їх вчиненні, знаходити житлові,
службові, виробничі та інші приміщення й території і земельні ділянки та
оглядати їх з наступним повідомленням прокурора протягом 24 годин;
 проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку,
визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність";
 здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими
особами, в тому числі на договірних засадах, дотримуючись при цьому умов
добровільності і конфіденційності цих відносин;
 користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями
підприємств, установ, організацій, військових частин, а також жилими та
іншими приміщеннями громадян;
 направляти військовослужбовців Служби безпеки України для
роботи на штатних посадах в інших установах, підприємствах і організаціях
на час виконання конкретних завдань в інтересах розвідки, контррозвідки,
боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю; в окремих
випадках у порядку, визначеному колегією Служби безпеки України,
допускається направлення на роботу таких військовослужбовців в установи,
підприємства і організації за ініціативою їх керівників;
 в інтересах розвідки, контррозвідки і оперативно-розшукової
діяльності створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в
обсязі і порядку, що визначаються завданнями, покладеними на Службу
безпеки України Законом;
 морально і матеріально заохочувати співробітників Служби безпеки
України та інших осіб за заслуги по забезпеченню державної безпеки;
представляти їх у встановленому порядку до державних нагород;
 позачергово придбавати квитки на всі види транспорту незалежно
від наявності місць і поселятися в готелях при пред'явленні посвідчення про
відрядження;

 безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського
транспорту загального користування (крім таксі), залізничного та водного
транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, а
також попутним транспортом;
 видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я особам,
взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні
засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку.
3. Підрозділи Національної поліції України, що здійснюють боротьбу зі
злочинами у сфері економіки
Основний тягар щодо протидії економічній злочинності лягає на
Національну поліцію, і пріоритетна роль в попередженні економічних
злочинів належить підрозділам кримінальної поліції. В системі підрозділів
кримінальної поліції функціями з протидії економічним злочинам наділені
підрозділи стратегічних розслідувань, що очолюються Департаментом
стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Департамент стратегічних розслідувань (ДСР) відповідно до
покладених на нього основних завдань:
- здійснює аналіз оперативної обстановки, соціально-економічних та
інших факторів, що впливають на її ускладнення, тенденції та рівень
розвитку корупції, організованої злочинності, в тому числі в органах
державної влади, управління і місцевого самоврядування;
- прогнозує криміногенну ситуацію в державі та окремих її регіонах;
- інформує керівництво Національної поліції України про стан і
динаміку організованої злочинності та корупції, причини та умови їх проявів,
ступені впливу на криміногенну, соціально-економічну та політичну
ситуацію;
- здійснює відповідно до чинного законодавства заходи, спрямовані на
виявлення, попередження і припинення організованих груп (ОГ) та
злочинних організацій (ЗО), які впливають на соціально-економічну та
криміногенну ситуацію в державі, викриття злочинної діяльності їх лідерів,
ліквідацію економічного та фінансового підґрунтя їх діяльності;
- здійснює відповідно до чинного законодавства заходи, спрямовані на
виявлення, запобігання та припинення злочинів, вчинених ОГ та ЗО, які
впливають на соціально-економічну і криміногенну ситуацію в державі та в
окремих її регіонах;
- організовує та здійснює оперативно-розшукову діяльність, в тому
числі шляхом впровадження негласних штатних працівників у злочинне
середовище, виконує спеціальні завдання з протидії злочинній діяльності ОГ
чи ЗО та корупції;
- здійснює оперативно-розшукові заходи, в тому числі оперативнотехнічні, з викриття ОГ і ЗО, їх організаторів, учасників та осіб, які
сприяють, укривають чи організовують їх злочинну діяльність та
фінансування;

- проводить спільно з оперативними підрозділами Державної
кримінально-виконавчої служби України заходи з метою оперативного
контролю над процесами, що відбуваються в середовищі засуджених, а також
для вирішення інших завдань оперативно-розшукової діяльності, покладених
на ДСР;
- вживає відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції
Національної поліції України заходи із протидії корупції й хабарництву у
сферах, які мають стратегічне значення для економіки держави чи
конкретного регіону, серед вищих посадових осіб, працівників судових,
правоохоронних та контролюючих органів;
- вживає в межах компетенції заходи з викриття та ліквідації злочинних
та фінансових схем, що використовуються ОГ і ЗО, в тому числі в органах
влади та місцевого самоврядування, а також корупції;
- вживає в межах підслідності Національної поліції України заходи з
протидії злочинам в органах державної влади, проти власності, у сфері
інтелектуальної власності, пов’язаним з фальшивомонетництвом;
- протидіє кримінальним правопорушенням з ознаками організованості
в сфері господарської діяльності, земельних відносин і використання
державного майна, запобігання незаконному використанню надр та інших
природних ресурсів, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
незаконним шляхом;
- вживає заходи щодо захисту бюджетних коштів від злочинних
посягань ОГ і ЗО, забезпечення правомірності застосування процедур
закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних
коштів;
- вживає в межах компетенції заходи, спрямовані на забезпечення
відшкодування збитків державі, а також фізичним і юридичним особам,
завданих протиправною діяльністю ОГ і ЗО;
- вживає заходи, спрямовані на встановлення майна та матеріальних
цінностей, здобутих злочинним шляхом, щодо яких судом може бути
прийнято рішення про стягнення їх для відшкодування завданих злочинами
збитків чи виконання додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна;
- встановлює причини і умови, що сприяють учиненню правопорушень,
та вживає в межах компетенції заходи щодо їх усунення;
- вживає відповідно до чинного законодавства заходи, спрямовані на
здобуття в інтересах підрозділів кримінальної поліції та органів досудового
розслідування інформації про криміногенні процеси в злочинному
середовищі, у сферах, що перебувають під його впливом, протиправну
діяльність окремих осіб та злочинних угруповань, схеми легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення службової діяльності
підрозділів стратегічних розслідувань та кримінальної поліції з питань, які
належать до компетенції ДСР;

- встановлює конфіденційне співробітництво з особами на засадах
добровільності з метою вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності
та кримінального провадження;
- проводить комплекс організаційних, оперативно-розшукових,
фінансово-господарських заходів для забезпечення впроваджень штатних та
позаштатних гласних і негласних працівників до злочинного середовища, а
також виконання ними спеціальних завдань з розкриття злочинної діяльності
ОГ і ЗО шляхом участі в її діяльності в межах, визначених законодавством
України.
Тривалий час відбуваються наукові дебати стосовно ліквідації окремих
підрозділів, що здійснювали боротьбу з економічною та організованою
злочинністю, зокрема Державної служби боротьби з економічною
злочинністю та спеціальних підрозділів боротьби з організованою
злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.
З моменту створення Національної поліції протидію економічним
злочинам було віднесено до повноважень Департаменту захисту економіки
Національної поліції України, проте 2 вересня 2019 року Кабінетом міністрів
України його було ліквідовано.
На час діяльності Департаменту захисту економіки Національної
поліції України, до його компетенції відносили виявлення 86 складів
злочинів економічного спрямування в 65 галузях і сферах економіки,
основними з яких є запобігання розкраданню державних коштів, викриття
злочинів у найбільш уразливих для злочинних посягань галузях економіки,
серед яких паливно-енергетичний та агропромисловий комплекси,
надрокористування, земельні відносини, зовнішньоекономічна та банківська
діяльність, протидія кримінальній і адміністративній корупції, а також
боротьба з хабарництвом.
4. Прокурорський нагляд за ефективністю державного фінансового
контролю в Україні
Держана аудиторська служба може проводити ревізії за постановою
прокурора чи слідчого при розслідуванні кримінальної справи.
При проведенні таких перевірок, згідно з чинним законодавством,
може здійснюватись прокурорський нагляд. Статтею 26 Закону України "Про
прокуратуру" визначено повноваження прокурора, відповідно до яких при
здійсненні загального нагляду він має право:
1) у будь-який час за посвідченням, що підтверджує займану посаду,
відвідувати місця тримання затриманих, попереднього ув’язнення, установи,
в яких засуджені відбувають покарання, установи, де перебувають особи,
щодо яких застосовані примусові заходи медичного або виховного характеру,
та будь-які інші місця, до яких доставлено осіб з метою складення протоколу
про адміністративне правопорушення чи в яких особи примусово тримаються
згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу;
2) опитувати осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 1 цієї
частини, з метою отримання інформації про умови їх тримання та

поводження з ними, ознайомлюватися з документами, на підставі яких ці
особи тримаються в таких місцях, засуджені або до них застосовано заходи
примусового характеру;
3) знайомитися з матеріалами, отримувати їх копії, перевіряти
законність наказів, розпоряджень, інших актів відповідних органів і установ
та в разі невідповідності законодавству вимагати від посадових чи службових
осіб їх скасування та усунення порушень закону, до яких вони призвели, а
також скасовувати незаконні акти індивідуальної дії;
4) вимагати від посадових чи службових осіб надання пояснень щодо
допущених порушень, а також вимагати усунення порушень та причин і
умов, що їм сприяли, притягнення винних до передбаченої законом
відповідальності;
5) знайомитися з матеріалами виконавчого провадження щодо
виконання судових рішень у кримінальних справах, робити з них виписки,
знімати копії та в установленому законом порядку оскаржувати рішення, дії
чи бездіяльність державного виконавця;
6) вимагати від керівників органів вищого рівня проведення перевірок
підпорядкованих і підконтрольних органів та установ попереднього
ув’язнення, виконання покарань, застосування заходів примусового
характеру та перевірок інших місць, зазначених у пункті 1 цієї частини;
7) звертатися до суду з позовом (заявою) у визначених законом
випадках.
При виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах
своєї компетенції мають право:
 опротестувати акти Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів
України, міністерств, державних комітетів і відомств, виконавчих і
розпорядчих органів місцевих Рад народних депутатів, підприємств, установ,
організацій, громадських об'єднань, а також рішення і дії посадових осіб;
 вносити подання або протест на рішення місцевих Рад народних
депутатів залежно від характеру порушень;
 порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу,
дисциплінарне провадження або провадження про адміністративне
правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадських організацій;
 давати приписи про усунення очевидних порушень закону;
 вносити подання до державних органів, громадських організацій і
посадовим особам про усунення порушень закону та умов, що їм сприяли;
 звертатись до суду або арбітражного суду з заявою про захист прав і
законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших
юридичних осіб.

