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ЩОДО ПРОБЛЕМ ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ ПІДРОЗДІЛІВ 
ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ ІНШИМ ПІДРОЗДІЛАМ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Відповідно до Постанови КМУ від 2 вересня 2019 року № 841 
«Про ліквідацію територіального органу Національної поліції» за-
тверджено рішення про ліквідацію юридичної особи публічного права 
Департаменту захисту економіки як міжрегіонального територіаль-
ного органу Національної поліції. При цьому у постанові вказано про 
необхідність Національній поліції забезпечити здійснення функцій і 
повноважень Департаменту захисту економіки, що ліквідується [1]. 

Однак на сьогодні функції, покладені на підрозділи захисту 
економіки не покладено на жоден з підрозділів Національної поліції. 

Відповідно до Положення про Департамент захисту економіки 
Національної поліції України завданнями ДЗЕ є: 

− участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної 
політики у сфері боротьби із злочинністю, захисту економіки та 
об’єктів права власності. 

− виявлення, запобігання та припинення злочинів у сфері 
економіки у тому числі вчинених суспільно – небезпечними органі-
зованими групами та злочинними організаціями, які виливають на 
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соціально-економічну і криміногенну ситуацію в державі та в ок-
ремих її регіонах. 

− боротьба з корупцією й хабарництвом у сферах, які мають 
стратегічне значення для економіки держави, та серед посадових 
осіб органів державної влади і самоврядування; протидія корупцій-
ним правопорушенням і правопорушенням, пов’язаним з корупцією; 

− установлення причин і умов, які сприяють учиненню право-
порушень у сфері економіки, та вжиття заходів щодо їх усунення [2]. 

Відповідно до покладених завдань Департамент виконує 21 
функцію із них 5 примо спрямовані на протидію злочинам у сфері 
економіки, зокрема: 

1) аналізує стан економічної злочинності, чинники, що її обу-
мовлюють, прогнозує криміногенну ситуацію в соціально-еконо-
мічній сфері держави та окремих її регіонах; 

2) уживає заходи з протидії злочинам в органах державної 
влади, проти власності, у сфері інтелектуальної власності, пов’я-
заним з фальшивомонетництвом, а також із забезпечення відшко-
дування завданих зазначеними злочинами збитків; 

3) протидіє кримінальним правопорушенням у сфері госпо-
дарської діяльності, земельних відносин і використання держав-
ного майна, запобігання незаконному використанню надр та ін-
ших природних ресурсів, легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних незаконним шляхом; 

4) уживає заходи щодо захисту бюджетних коштів від зло-
чинних посягань, забезпечення правомірності застосування про-
цедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання 
бюджетних коштів; 

5) розроблює і реалізує програми, комплексні та цільові опе-
ративно-профілактичні операції, а також інші заходи, спрямовані 
на активізацію протидії злочинності на визначених пріоритетних 
напрямах [2]. 

Відповідно до вище зазначеної постанови КМУ, Національна 
поліція повинна забезпечити виконання цих, а також інших функ-
цій ДЗЕ. Вказане можливо здійснити лише шляхом наділення та-
кими функціями одного або декількох існуючих підрозділів, а та-
кож шляхом створення нового підрозділу. Спробуємо проаналізу-
вати можливість передачі таких функцій. 

На сьогодні до структури кримінальної поліції НП України 
входять 10 департаментів та 1 управління, які діють у складі кри-
мінальної поліції. 

Єдиним підрозділом, який зможе взяти на себе частку вказані 
функцій є нещодавно створений міжрегіональний територіальний 
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орган Національної поліції – Департамент стратегічних розсліду-
вань [3]. Однак, відповідно до анонсованих колишнім Головою На-
ціональної поліції України Сергієм Князєвим основним завданням 
вказаного підрозділу буде протидія організованій злочинності [4]. 

Надання окремих функцій підрозділу захисту економіки під-
розділам Департамент стратегічних розслідувань підтверджуєть-
ся проектом структури новоствореного департаменту, зокрема до 
його складу планується включити такі відділи (без урахування 
підрозділів діяльність яких направлена на забезпечення діяльнос-
ті департаменту): 

− боротьби з економічним підґрунтям ОЗГ, в тому числі в 
органах державної влади; 

− боротьби з організованими злочинними групами з озна-
ками корупції; 

− протидії корупції. 
Однак це лише не значна частка тих функцій, які виконували-

ся ДЗЕ. Інші підрозділи Національної поліції України не в змозі 
забезпечити виконання таких функцій в першу чергу через відсу-
тність кадрів відповідної кваліфікації, а також вузькою направле-
ністю їх діяльності. 
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