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Центр економічної стратегії – незалежний центр досліджень державної політики. Завдання ЦЕС – підтримка реформ в 

Україні з метою досягнення стійкого економічного зростання країни. Центр робить внесок у розробку стратегії 

економічного зростання України, здійснює незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної політики, а 

також працює над посиленням громадської підтримки реформ.  

Наші принципи: 

• Економічна свобода (лібералізація, дерегуляція, приватизація) 

• Вільна та чесна конкуренція 

• Менша роль держави за підвищення її ефективності 

• Інформаційна прозорість та свобода слова 

• Верховенство права та захист приватної власності  

• Здорові та стабільні державні фінанси 

• Економіка, що створена на засадах знань 

Заснований у травні 2015 року.  

Для більш детальної інформації про ЦЕС просимо звертатися до Валерії Сєлєзєнєвої, директора з комунікацій (тел.: 

(044) 492-7970, office@ces.org.ua). Також запрошуємо відвідати наш сайт www.ces.org.ua та слідкувати за нами у 

соціальних медіа facebook.com/cesukraine чи twitter.com/ces_ukraine.

mailto:office@ces.org.ua
http://www.ces.org.ua/
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1 Головне 
Проблематика протидії економічним злочинам має два важливих наслідки для економіки України. 
По-перше, це виявлення економічних правопорушень, які створюють нерівні умови для ведення 
бізнесу в Україні. По-друге, при протидії економічним правопорушенням не повинні страждати 
правопорядні компанії, які працюють чесно і прозоро, створюють робочі місця, у повному обсязі 
сплачують податки та соціальні відрахування до бюджету.  

Проте статистика Ради бізнес-омбудсмена, публікації та гучні розслідування протиправних дій 
силових органів, опитування експертів та українських компаній, проведене ЦЕС, свідчать про 
протилежні результати. Щороку кількість скарг бізнесу на дії правозахисних органів збільшується. 
І підставою для цього є відсутність верховенства права, брак захисту прав власності, відсутність 
усталених практик взаємодії між силовими структурами та бізнесу в Україні. 

Оскільки наша місія полягає у створенні передумов для сталого економічного зростання в Україні, 
ми вирішили дослідити практику розслідування економічних злочинів в інших країнах та оцінити 
можливі наслідки від збереження status quo в Україні. Це дозволило нам зробити такі головні 
висновки: 

1. На думку опитаних експертів та правозахисників, повноваження Служби безпеки України 
(СБУ) не поширюються на розслідування усіх економічних злочинів. В переважній більшості 
випадків, СБУ діє від імені ГПУ, яка доручає службі проведення слідчих дій. 

2. На думку опитаних експертів та правозахисників, саме відсутність належного прокурорського 
нагляду за своєчасною реєстрацією слідчих справ та внесення до них зібраної оперативної 
інформації створює умови для зловживань з боку окремих корумпованих співробітників СБУ. 

3. На думку представників бізнесу, СБУ має надмірні повноваження щодо блокування роботи 
бізнесу, наприклад, вилучення техніки, документації і т. ін. Окрім того, в переважній більшості 
випадків несприятливих для бізнесу наслідків, таких як блокування рахунків, ліцензій, 
внесення до реєстрів дослідчих розслідувань, можна б було б запобігти шляхом більш 
конструктивної співпраці з бізнесом. 

4. На думку представників ЄС, іноземних експертів, делегування функції розслідування 
економічних злочинів пов’язаним із контррозвідкою силовим структурам не відповідає 
усталеній практиці країн ЄС та створює підґрунтя для зловживань. 

5. На думку ЦЕС, збереження функцій СБУ щодо розслідування економічних злочинів не є 
економічно доцільним, оскільки видимі вигоди, оцінені обсягами надходжень штрафів та 
реалізації майна порушників, не покривають витрати бюджету, витрачені на ці цілі. 

6. На думку ЦЕС, середній розмір збитку від контактів СБУ в розрахунку на одне підприємство 
становить 8,23 млн грн. 

Враховуючи вище сказане, ми вважаємо за доцільне викорінити положення законодавства 
України, які створюють потенційні ризики завдавання шкоди бізнесу, зокрема, позбавити СБУ 
функції розслідування економічних злочинів та залучення до слідчих дій. 
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2 Важливість державних інститутів в посилення 
конкурентоздатності  

За даними Світового економічного форуму (World Economic Forum), у 2017-2018 роках Україна 
посіла 81-е місце з 137 країн в індексі глобальної конкурентоздатності (Global Compеtitiveness 
Index). За напрямом «Інститути», який включає захист прав власності, питання етики та корупції, 
неправомірного впливу, Україна перебуває на 118-му місці рейтингу. Як бачимо, інституційна 
слабкість істотно погіршує позиції України в рейтингу індексу глобальної конкурентоздатності. Без 
докорінного удосконалення приватних та публічних інститутів Україні буде складно посилити свої 
конкурентні позиції на міжнародних ринках. 

Рисунок 1. Україна в рейтингу Global Competitiveness Index, 2017-2018 

 

Джерело: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=UKR  

Підтвердженням цього є дослідження корупції, проведене у 2018 році компанією 
PriceWaterhouseCoopers. Опитування українських та іноземних підприємств в Україні показало, що 
майже половина компаній постраждала від економічних злочинів1. Серед найбільш часто 
згадуваних економічних злочинів за останні два роки компанії назвали хабарництво та корупцію, а 
також порушення прав власності. При цьому за останні два роки частка компаній, що згадували 
корупцію та хабарі серед найбільш поширених економічних злочинів, зросла з 56% у 2016 до 73% 
у 2018 році. 

                                                                            

 

1 https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/21/638009/  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=UKR
https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/21/638009/
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Рисунок 2. Поширеність економічних злочинів в Україні та країнах світу, 2018 рік 
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Джерело: PwC (2018) 

Незважаючи на потужну систему протидії корупції та розгалужену мережу силових органів, які 
мають боротися із організованою злочинністю та економічними злочинами в Україні, щорічне 
зростання скарг з боку бізнесу наочно ілюструє зворотній бік такої боротьби. Більш детально, ми 
розглядаємо основні державні органі, що є задіяними в розслідуванні економічних злочинів в 
розділі 3. Найбільш часті контакти з бізнесом у таких випадках зазвичай мають представники 
Національної поліції, Державної фіскальної служби (ДФС) та СБУ. При цьому повноваження СБУ 
часто виходять за межі розслідування виключно підслідних економічних справ, що стосуються 
контрабанди (стаття 201 КПК України). І це, власне, створює підґрунтя для зловживань 
повноваженнями СБУ. Як ми побачимо далі, СБУ іноді своїми розслідуваннями не зменшує / 
вирішує проблему, а навпаки, її посилює через неправомірні дії, спроби здирництва. 

2.1 Захист бізнесу від неправомірних дій правоохоронних органів 

Одним із способів досудового оскарження неправомірних правоохоронних органів є звернення 
до Ради бізнес-омбудсмена, яку було створено 2014 року за ініціативи міжнародних донорів. 
Завдання Ради полягає у розгляді скарг з боку бізнесу на діяльність виконавчих органів влади та 
представлення інтересів бізнесу у державних органах. На виконання своїх повноважень Рада має 
право звертатися до державних органів із запитами на отримання інформації, залучати посадовців 
до розгляду питань стосовно предмету звернень бізнесу, надавати рекомендації органам 
державної влади щодо удосконалення законодавства, оприлюднювати звіти про свою роботу. 



 ЧИ ВАРТО ПОЗБАВИТИ СБУ ФУНКЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ? Економічний погляд на реформу 

силових органів України (19 вересня 2018 р.) 6 

Так, відповідно до звітів Ради, кількість скарг українських та іноземних компаній на дії CБУ 
становили незначний відсоток (до 2-3% усіх випадків). Кумулятивно з початку 2015 року 
зареєстровано близько 90 таких скарг, при цьому більше половини з них припадає на Київ та 
Київську область. Враховуючи той факт, що переважна більшість підприємців «не скаржиться, а 
мовчки платить», така оцінка дає уявлення лише про нижню межу втручання СБУ в діяльність 
підприємств в Україні.  

Рисунок 3. Кількість та структура скарг бізнесу, що надійшли до Ради бізнес-омбудсмена 
України, 2017 рік  

 

Джерело: https://boi.org.ua  

З одного боку, кількість скарг бізнесу на дії СБУ 2017 року порівняно із попереднім роком зросла. З 
іншого, відповідно до звіту БО, частка скарг на СБУ в загальній структурі скарг бізнесу становить 
сталий відсоток та є одним з найнижчих показників по Україні. Окрім того, завдяки співпраці, 
налагодженій між Радою БО та СБУ, служба демонструє найвищий відсоток (95%) впровадження 
рекомендацій2.  

 

                                                                            

 

2 https://boi.org.ua/publications/news/1018-bznes-ombudsmen-domovivsya-pro-spvpratsyu-z-sbu/  

https://boi.org.ua/
https://boi.org.ua/publications/news/1018-bznes-ombudsmen-domovivsya-pro-spvpratsyu-z-sbu/
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Рисунок 4. Динаміка зміни кількості скарг бізнесу, що надійшли до Ради бізнес-
омбудсмена України, 2015-2017 рр.  

 

Джерело: https://boi.org.ua  

Отже, хоча економічні злочини та проблема хабарництва є актуальними для бізнесу, але, як 
бачимо, СБУ іноді може перетворюватися на джерело проблеми замість її вирішення. Далі 
подивимось, наскільки типовою є функція розслідування економічних злочинів для служб безпеки, 
які ще органи в Україні займаються такими розслідуваннями. 

3 Практика розслідувань економічних злочинів у світі та Україні 
В країнах світу панують дві найбільш типові моделі організації розслідувань економічних злочинів. 
Для однієї з них характерно розслідування економічних злочинів органами поліції, для другої – 
органами фіскального/економічного контролю. Кожна з моделей має свої переваги та недоліки, 
які залежать від інституційних умов окремо взятої країни. Проте для кожної з них властиве 
відокремлення сфери економічних злочинів від загальної сфери боротьби зі злочинністю, 
оскільки, залежно від обраних методів, розслідування економічних злочинів може негативно 
впливати на ведення бізнесу та, як наслідок, на економіку загалом. Отже, боротьба з економічними 
злочинами може бути набагато більш продуктивною, якщо ґрунтуватиметься на інтелектуальних, а 
не силових, методах роботи.  

При розслідуванні (або запобіганні) загроз національній безпеці спецслужби мають керуватись 
принципами ефективності та пропорційності. 

Принцип ефективності означає, що здобутки від будь-якого заходу, здійсненого службою безпеки, 
мають бути пропорційними до матеріальних витрат на збір і аналіз необхідної інформації, а також 
до ризику того, наскільки цей захід може спричинити ускладнення для держави, самої спецслужби 
та її партнерів3. Для оцінки ризику виникнення таких ускладнень здійснюється внутрішній і 
зовнішній моніторинг діяльності спецслужби. 

                                                                            

 

3 P. Zeman, "INTELLIGENCE SERVICES OF THE CZECH REPUBLIC: CURRENT LEGAL STATUS AND ITS 
DEVELOPMENT," DCAF, Geneva, 2007. 

https://boi.org.ua/
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Принцип пропорційності: спеціальні служби мають концентруватись на тих особах чи групах, які 
справді становлять загрозу національній безпеці. Також, чим інтенсивнішим є метод, який 
використовує спецслужба, тим вищим має бути орган влади, який дозволяє і контролює 
використання даного методу4. Наприклад, у більшості країн НАТО для проведення слідчих дій з 
метою розслідування економічних злочинів необхідно отримати спеціальні дозволи. В США, Канаді 
тощо такий дозвіл видає суддя. У Великій Британії таке рішення частіше приймає представник 
уряду, аніж суд5. 

Повноваження спецслужб щодо методів і сфер діяльності мають бути чітко визначені у 
відповідному законі, зазначають автори однієї з перших узагальнювальних публікацій щодо 
юридичних засад діяльності спецслужб у демократичних країнах6. Згідно з рекомендацією 
Парламентської асамблеї Ради Європи від 1999 р., служби безпеки не мають виконувати такі 
правоохоронні завдання, як кримінальні розслідування, арешт чи затримання –  з метою 
уникнення дублювання функцій інших правоохоронних органів7. Таким чином мінімізується 
зловживання силовими методами при роботі спецслужб.  

Це було, а часом і залишається, типовою проблемою для посттоталітарних країн (Польща, Румунія, 
Чехія), де спецслужби історично виконували роль репресивного апарату влади, а «риторика 
«національної безпеки» могла використовуватись для виправдання майже всього» –  від 
викрадення комерційної таємниці місцевих і закордонних компаній до боротьби з 
інакомисленням8. 

Крім того, існують ситуації, коли силові структури самі намагаються використовувати служби 
безпеки і розвідки для цілей, які виходять за рамки визначених законодавством повноважень. Тож 
з метою запобігання й таких ситуацій повноваження спецслужб мають бути чітко визначені у 
відповідному законі9.  

Відповідно до українського законодавства, функції розслідування економічних злочинів належать 
до компетенції декількох структур: 

 Генеральної прокуратури України (ГПУ) – загальнокримінальні злочини, скоєні вищим 
керівництвом держави, співробітниками правоохоронних органів, держслужбовцями 
категорії «А» та ін. У 2015 році змінено кримінально-процесуальний кодекс (КПК) України, 
відповідно до положень якого ГПУ позбавлено функцій проведення розслідувань, які 
передано до відання Державного бюро розслідувань (ДБР). Проте, користуючись перехідними 
положеннями зміненого КПК, ГПУ продовжує здійснювати ці функції, принаймні до моменту 
фактичного створення ДБР; 

 Служби безпеки України – деякі злочини у сфері господарської діяльності, зокрема, 
контрабанда (стаття 201 КПК України); 

                                                                            

 

4 D. Vitkauskas, “THE ROLE OF A SECURITY INTELLIGENCE SERVICE IN A DEMOCRACY,” NORTH ATLANTIC 
TREATY ORGANISATION, 1999. 
5 Ibid. 
6 H. Born and I. Leigh. , "Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practices," 
Publishing House of the Parliament of Norway, Oslo, 2005. 
7 Рекомендація 1416 (1999) Парламентської асамблеї Ради Європи «Виконання Україною зобов'язань»  
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_599 

8 D. Vitkauskas, “THE ROLE OF A SECURITY INTELLIGENCE SERVICE IN A DEMOCRACY,” NORTH ATLANTIC 
TREATY ORGANISATION, 1999. 
9 E. MANNINGHAM-BULLER, “Traditional tasks of an internal security service and its position within 
government institutions - U.K. presentation,” in Conference for NACC/PfP Security Officials, Brussels, 1996. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_599
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 Міністерства внутрішніх справ України, зокрема, слідчі органи Національної поліції – всі 
загальнокримінальні злочини, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового 
розслідування; 

 Національного антикорупційного бюро України –  досудове розслідування злочинів, 
вчинених вищим керівництвом держави, депутатами місцевих рад, суддями, 
держслужбовцями категорії «А» та іншими чиновниками10 щодо: 

• протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації (стаття 206-2 КПК 
України); 

• легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209 КПК України); 
• нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання 

кредитів із бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (стаття 
210 КПК України); 

• видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують 
витрати бюджету всупереч закону (стаття 211 КПК України); 

 Державної фіскальної служби України –  злочини, пов’язані з фіктивним підприємництвом, 
ухиленням від сплати податків (статті 204, 205, 205-1, 212, 212-1, 216, 218-1, 219 КПК України).  

Як бачимо з таблиці нижче, основну кількість справ у царині економічних злочинів у 2017 році 
здебільшого порушували МВС та ДФС. У переважній більшості випадків за кожною силовою 
структурою зберігалася певна спеціалізація щодо порушених справ. Так, справи, ініційовані СБУ 
протягом 2017 р., стосувалися виключно контрабанди (стаття 201).  

Таблиця 1. Кримінальні порушення та досудове розслідування економічних злочинів в 
Україні у 2017 році (кількість облікованих справ за період) 

 ГПУ СБУ МВС НАБУ ДФС 

Стаття 199.   975   

Стаття 200.   383  3 

Стаття 201.  98    

Стаття 203-

1.   13   

Стаття 203-

2.   454   

Стаття 204.      500 

Стаття 205.   105  538 

Стаття 205-

1.   24  259 

Стаття 206.   139   

Стаття 206-

2.   68   

Стаття 209.     20 31 

Стаття 209-

1.      

Стаття 210.   19   

Стаття 211.    1  

Стаття 212.     838 

Стаття 212-

1.     34 

Стаття 213.   661   

Стаття 216.      

Стаття 218-

1.   4   

                                                                            

 

10 Крім випадків, віднесених до сфери підслідності ДБР, САП. 
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Стаття 219.      38 

Стаття 220-

1.   1   

Стаття 220-

2.      

Стаття 222.   58  3 

Статті 222-

1, 223-

1, 223-

2, 

224 

     

Стаття 227.   24   

Стаття 229.   110   

Стаття 231.   64   

Стаття 232.   2   

Статті 232-

1, 232-

2      

Стаття 233.    17   

РАЗОМ 0 98 3121 21 2244 

Джерело: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820&c=edit&_c=fo#  

Інформація щодо залучення СБУ до оперативних дій іншими правоохоронними органами відсутня. 
Проте експерти свідчать, що саме такі обставини створюють передумови для корупційних дій з 
боку СБУ. По-перше, під час збору оперативної інформації СБУ не завжди вчасно передає 
інформацію іншим правоохоронним органам, уповноваженим на проведення слідчих дій. По-
друге, СБУ здебільшого залучається до проведення оперативних дій, але не самого розслідування. 
Отже, співробітники служби не мають мотивації до завершення справ. Доступ до конфіденційної 
інформації та необмеженість її використання службою створюють високі ризики для вчинення 
корупційних дій з боку співробітників СБУ. 

Опитані експерти вважають, що кожен із зазначених вище правоохоронних органів (ГПУ, МВС, ДФС 
та СБУ) мають дуже подібні (дублюючі) департаменти, які було утворено для «взаємної підтримки» 
та, часто, незаконного збагачення коштом бізнесу. Почасти буває важко розрізнити, чи діє СБУ на 
власний розсуд, чи виконує настанови інших органів. На думку експертів, дії СБУ та інших 
правоохоронних органів насамперед орієнтовані не на конкретні об’єкти (наприклад, мінімізацію 
ризиків роботи критичної інфраструктури, атомної енергетики, залізниці), а радше на прибуткові 
суб’єкти господарської діяльності. Так, зокрема, основним методом роботи департаменту «К»11 СБУ 
експерти вважають формування переліків прибуткових компаній та пошук можливості відкриття 
справ проти них. Підтвердженням цього є майже одночасні відкриття подібних справ на декілька 
компаній однієї галузі (див. Врізка 1 у наступному розділі). І такі приклади, на жаль, не є 
поодинокими.  

4 Вплив СБУ на діяльність підприємств  
Оскільки відомості про оперативну діяльність СБУ є закритою інформацією, а єдиним джерелом 
інформації є скарги компаній до правоохоронних органів та БО, то оцінити у повному обсязі вплив 
СБУ на підприємства не видається можливим. З-посеред скарг бізнесу, зареєстрованих Радою БО, 
найбільш типовими підставами та наслідками дій СБУ є арешт та/або проведення перевірок партій 
товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій у зв`язку з підозрою на здійснення 
контрабанди, вміст заборонених речовин.  

                                                                            

 

11 Йдеться про департамент боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ. 

https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820&c=edit&_c=fo
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Таблиця 2. Узагальнення підстав і наслідків дій СБУ за фактами скарг бізнесу  

Підстави для дій СБУ Наслідки дій СБУ для бізнесу 

арешт агрохімікатів згідно зі ст. 321 КПК 

(незаконне виробництво і збут хімічних і 

сильнодіючих речовин) 

затримка проведення експертизи, передача ГПУ справи до 

ведення Національної поліції 

поглиблений митний огляд товарів імпортера затримка доставки товарів, непередбачені додаткові витрати 

на розвантаження/ навантаження 

перевірка партії імпортного соєвого лецитину на 

вміст ГМО, повторна експертиза 

недотримання термінів поставки, додаткові непередбачувані 

транспортно-логістичні витрати, зупинки виробництва 

підозра в контрабанді засобів захисту рослин арешт партії товару, простої виробництва, загроза звільнення 

персоналу 

перевірка партії імпортних пряно-ароматичних 

сумішей для виробництва ковбасних виробів  

тимчасове призупинення ЗЕД підприємства, простої, ризик 

звільнення персоналу 

підозра в контрабанді агрохімікатів вилучення комп'ютерної техніки, звітів, документації та 

агрохімікатів, збитки за контрактами 

Джерело: https://boi.org.ua 

Від наслідків дій СБУ потерпають як великі підприємства, так і малий і середній бізнес. Зазвичай 
через оперативні дії СБУ страждають як експортно-орієнтовані галузі економіки України 
(наприклад, сільське господарство, харчова промисловість, машинобудування, ІТ), так й імпортери 
(зокрема, ліків і палива). Таким чином, загальний ефект наявний як на рівні окремих підприємств, 
так і економіки України загалом, зокрема через обмеження конкуренції на окремих ринках, що 
призводить до зростання вартості товарів.  

Врізка 1. Блокування імпорту скрапленого газу 

У період з листопада 2016 по лютий 2017 року за зверненням СБУ енергетична митниця України 
призупинила оформлення імпорту скрапленого газу (LPG) шістнадцятьом українським імпортерам, 
на які у 2016 році припадало до 40% ринку імпорту LPG. Офіційною підставою для таких дій була 
інформація СБУ про наявність отруйних газів у складі палива. При цьому забори для проведення 
лабораторних аналізів не проводилися місяцями.  

Внаслідок безпідставних дій постраждалі компанії зазнали збитків у розмірі 40 млн грн. З них 
майже 10,7 млн грн було відшкодовано енергетичною митницею в результаті розгляду судових 
позовів компаній12. 

 

Врізка 2. Компанія «Діавіта»: поставка ліків для гемодіалізу в Україну 

Перше кримінальне провадження за зверненням СБУ проти компанії «Діавіта» було зареєстровано 
в листопаді 2015 року. Далі до розслідування справи долучилися Київська міська прокуратура та 
військова прокуратура. Служба контррозвідки надіслала лікарям та чиновникам листи із 

                                                                            

 

12 
https://24tv.ua/ru/sbu_pomogaet_firmam_poroshenko_i_medvedchuka_monopolizirovat_rynok_sozhzhennogo_gaza_iz
_rossii_n784833 

https://boi.org.ua/
https://24tv.ua/ru/sbu_pomogaet_firmam_poroshenko_i_medvedchuka_monopolizirovat_rynok_sozhzhennogo_gaza_iz_rossii_n784833
https://24tv.ua/ru/sbu_pomogaet_firmam_poroshenko_i_medvedchuka_monopolizirovat_rynok_sozhzhennogo_gaza_iz_rossii_n784833
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проханням «запобігти корупційним діям і зловживанням та забезпечити добросовісну 
конкуренцію».13 

Щоразу, коли компанія «Діавіта» не брала участі у тендерах на закупівлю ліків, вартість препаратів 
була 262 грн за одиницю, що більш ніж удвічі дорожче, ніж коли «Діавіта» брала участь у тендерах. 
Відповідно до даних Рахункової палати України, вартість витратних матеріалів та ліків на лікування 
одного пацієнта становить в середньому 1500 грн, або 234 тис. грн на одного хворого на рік.14 
Кількість хворих оцінюється як 200 тисяч пацієнтів на 1 мільйон населення. Таким чином, через 
усунення конкуренції Україна потенційно переплатила до 23,4 тис. грн за одного пацієнта на рік.   

У деяких випадках постраждалі компанії звертаються по допомогу до депутатів. Опитані експерти, 
серед яких були члени парламенту, пригадали принаймні декілька компаній, що зазнали утиску з 
боку СБУ: 

 ТОВ групи компаній «Содружество» (імпортер коньячних спиртів). Наприкінці 2014 року 
проти компанії було порушено кримінальну справу. Як наслідок, була арештована партія 
спиртів (терміном майже на один рік) у зв`язку з підозрою на вміст небезпечних речовин. Було 
призупинено імпорт та відкликано ліценцію компанії на здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності. У 2017 компанія експортувала партію меду, який був арештований терміном на 2 
тижні у зв`язку із підозрою на вміст залишків антибіотиків/пестицидів; 

 ТОВ «DVA Агро Україна» (імпортер спецій для ковбасних виробів) є дочірнім 
підприємством німецької компанії. СБУ зупинила діяльність компанії без пояснення суті 
справи. Слідчі дії почалися лише на 5-6-й місяць з дати припинення діяльності компанії. Після 
оперативних дій СБУ справу було передано до Національної поліції, а згодом – до ГПУ. МЕРТ 
наклав санкції на здійснення компанією зовнішньоекономічної діяльності. Слідчі ГПУ 
закривали справу проти компанії, а СБУ знову змушувала їх поновлювати справу. Так, 
фактично, два роки компанія не мала можливості працювати; 

 ТОВ «Шельф» (машинобудування). Компанія (80 чоловік персоналу) перемістила свої 
виробничі потужності (5 тис. кв.м) з непідконтрольної території до Бориспільського району 
Київської області. Від 24 січня 2017 було проведено 7-8 обшуків у співробітників та їхніх 
родичів. Компанії були висунуті звинувачення за ст. 258-5 КПК (сепаратизм та фінансування 
тероризму). Станом на середину 2018 р. усі справи проти компанії закриті. У компанії 
вилучили комп’ютерне устаткування та повернули через 2 місяці в неробочому стані. Наразі 
компанія має проблеми з відкриттям рахунків у деяких банках України, оскільки співробітники 
банків бачать ризик роботи з компанією, оскільки щодо неї в минулому була відкрита 
кримінальна справа; 

 ТОВ «УПК Євро Плюс» (імпортер скрапленого газу) була однією з компаній, постраждалих у 
результаті розслідування «газової справи» (див. Врізка 1). Спочатку не був зрозумілим статус 
компанії у справі (свідок чи звинувачений). Згодом компанії висунули звинувачення у 
фінансуванні сепаратизму/тероризму, проте компанія не мала жодних стосунків із 
непідконтрольними територіями (не мала підприємств та не торгувала з підприємствами з 
непідконтрольних територій). Потім, після відкидання звинувачення за ст. 258-5 КПК, СБУ 
інкримінувала компанії звинувачення в ухиленні від сплати податків.  
 

 

                                                                            

 

13https://24tv.ua/ru/chomu_materiali_dlya_dializu_v_ukrayini_koshtuyut_vtrichi_dorozhche_nizh_u_susidniy_polshhi_n9
58091  
14 http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16751667/Zvit_8-4_2017.pdf?subportal=main  

https://24tv.ua/ru/chomu_materiali_dlya_dializu_v_ukrayini_koshtuyut_vtrichi_dorozhche_nizh_u_susidniy_polshhi_n958091
https://24tv.ua/ru/chomu_materiali_dlya_dializu_v_ukrayini_koshtuyut_vtrichi_dorozhche_nizh_u_susidniy_polshhi_n958091
http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16751667/Zvit_8-4_2017.pdf?subportal=main
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Врізка 3. Продаж акцій компанії ПАТ «Мотор Січ» 

У середині 2017 року було анонсовано інвестиційне партнерство китайської компанії Skyrizon та 
«Мотор Січ», в межах якого планувалося збудувати завод з виробництва та обслуговування 
авіадвигунів за українськими технологіями. Відповідно до планів, Skyrizon мала намір інвестувати 
250 млн дол. США у модернізацію українських виробничих і проектних потужностей «Мотор Січ». 

У квітні 2018 року СБУ почала кримінальне впровадження щодо вчинення «диверсії та підготовки 
дій, спрямованих на ослаблення держави через руйнування підприємства»15. СБУ має намір 
перевірити факт концентрації контрольного пакету акцій ПАТ «Мотор Січ» у власності шести 
офшорних компаній. На дімку СБУ, така концентрація відбулася внаслідок продажу пакетів акцій 
ПАТ «Мотор Січ» нерезидентам у розмірах до 10%. 

Як результат, було накладено арешт на 56% акцій підприємства та проведена низка обшуків на 
виробництві та у помешканнях окремих фізичних осіб.  

Незважаючи на незначну кількість справ, що перебували у віданні СБУ, та відносно невисоку 
кількість скарг бізнесу на дії СБУ до Ради БО, необхідно наголосити на особливо негативному 
впливі інструментів, які застосовують слідчі. Зокрема, це стосується вилучення печаток, 
документації, техніки, товару, які не повертаються бізнесу по завершенні розслідування без 
винесення вироку або у випадку закриття справи в силу відсутності складу злочину. Скарги бізнесу 
на дії СБУ переважно стосуються неправомірності дій, перевищення службових повноважень та 
здійснення незаконного тиску на бізнес. Також вплив дій СБУ може погіршувати бізнес-клімат 
країни загалом, оскільки неможливість вчасної реалізації інвестиційних проектів через дії силових 
органів завдає неабиякої шкоди міжнародній репутації України.  

5 Економічна оцінка впливу СБУ на діяльність компаній в Україні 
Перш ніж перейти до економічної оцінки, варто зазначити декілька обставин, які вплинули на наш 
підхід: 

1. Обмеженість та неструктурованість даних. Велика частка інформації стосовно діяльності 
СБУ є об`єктом державної таємниці, отже не підлягає розголосу. Жодне офіційне джерело 
даних не дає можливості виокремити справи, щодо яких СБУ проводила оперативні дії. 
Важливим джерелом даних є реєстр досудових розслідувань, проте він є відкритим лише для 
службового користування16; 

2. Наявність достовірних джерел інформації. Представники бізнесу здебільшого зазначали 
проблеми, які виникають на етапі оперативних та слідчих дій, судового розгляду 
інкримінованих справ. Проте також є компанії, які зазнають утиску з боку співробітників СБУ 
на етапі проведення оперативних дій без відкриття (включення до досудового реєстру) 
справи; 

3. Сфера підслідності. До підслідних СБУ економічних злочинів належить контрабанда (стаття 
201 КПК). Щодо інших економічних злочинів СБУ бере участь лише під час проведення 
оперативних дій. Скарги бізнесу на дії СБУ, насамперед, стосуються саме останнього типу 
справ. 

Таким чином, виходячи з наявних даних оцінити обсяг впливу дій СБУ на економіку України в 
цілому є неможливим. З огляду на це, ЦЕС оцінив вплив дій СБУ в розрахунку на одну компанію. 

                                                                            

 

15 https://tsn.ua/groshi/nardepa-boguslayeva-pidozryuyut-u-tayemnomu-prodazhi-kitaycyam-56-akciy-motor-sich-
989635.html 
16 https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.web.system.LoginPage.cls  

https://tsn.ua/groshi/nardepa-boguslayeva-pidozryuyut-u-tayemnomu-prodazhi-kitaycyam-56-akciy-motor-sich-989635.html
https://tsn.ua/groshi/nardepa-boguslayeva-pidozryuyut-u-tayemnomu-prodazhi-kitaycyam-56-akciy-motor-sich-989635.html
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Використовуючи відкриті джерела інформації та безпосередньо контактуючи з постраждалими 
підприємствами, ми розрахували обсяг фактичного збитку за 2016-2017 роки. Основні проблеми, з 
якими ми зіткнулись: 

 Статистика кількості проваджень СБУ відсутня у відкритому доступі. Більшість проваджень 
було відкрито іншими органами, а СБУ залучили лише до оперативних дій. Розрахована нами 
цифра у 41 тисячу17 контактів за 2 останні роки – лише наближене значення справжньої їх 
кількості; 

 Враховуючи, що інформація, про яку ми запитували, була дуже чутливою, лише представники 
31 фірми18 погодились надати інформацію за запитом. З них майже половина –  малі 
підприємства, 29% –  мікропідприємства, 6% – середні, та 19% –  великі.  

Привівши збитки до вартості гривні 2018 року з використанням показників інфляції НБУ19, ми 
розрахували, що середній розмір збитку від контактів СБУ на одне підприємство дорівнює 8,23 млн 
грн20.  

6 Бачення можливих змін 
На думку експертів та бізнесу, для подолання ризиків неправомірного застосування повноважень 
СБУ необхідний комплекс дій, який включатиме зміни законодавства, інституційної організації та 
методів роботи. Дані WEF (Світовий економічний форум) свідчать про те, що наявність 
«нерегулярних» платежів, хабарів асоціюється як з низькою корпоративною етикою, так і з 
«неправомірним» впливом (див. Рисунок 5).  

Рисунок 5. Залежність між нерегулярними платежами (хабарями), неправомірним 
впливом та корпоративною етикою, 2017-2018 рр.21 

  

Джерело: http://reports.weforum.org     

                                                                            

 

17 Розрахунок зроблено з припущеннями, що СБУ відвідувало підприємства, коли було відкрито кримінальну справу, 
але не було надане повідомлення про підозру і що кількість проваджень, відкритих ГПУ, СБУ та ДФС є рівномірно 
розподіленою. 
18 Загалом Радою БО зареєстровано скарги 90 підприємств на дії СБУ.  

19 https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63442010 

20 З метою більшої адекватності розрахованого показника, експерти ЦЕС зважили його за розміром підприємств. Для 
розрахунку ваг використовувались дані Державної служби  статистики України. 

21 Відповідно до методології Світового економічного форуму (World Economic Forum), досліджувані показники 
необхідно читати таким чином: 

- неправомірний вплив (1 = високий вплив, 7 = відсутність впливу); 

- нерегулярні платежі, хабарі (1 = істотні, 7 = відсутні); 

- корпоративна етика (1 = низький рівень, 7 = високий рівень). 

http://reports.weforum.org/
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На рисунку Україна позначена червоною точкою і належить до найбільш «несприятливого 
кластера» за показниками інституційного розвитку. Отже, усунення одного з потенційних джерел 
«неправомірного» впливу на бізнес завдяки позбавленню СБУ невластивих функцій розслідування 
економічних злочинів сприятиме покращенню позицій України в рейтингу 
конкурентоспроможності WEF. 

Серед основних проблем, на яких наголошував бізнес, є дві основні проблеми: неправомірне 
застосування владних повноважень СБУ та відсутність інформації. Зокрема, бізнес скаржиться на 
такі обставини: 

 візити до співробітників та родичів із вилученням особистого майна, яке може бути повернуто 
лише після винесення вироку; 

 використання обшуків як інструменту для пошуку «зачіпок»; 
 фальсифікація інформації в межах справи, включаючи результати експертиз; 
 невиконання судових рішень; 
 розслідування непідзвітних справ; 
 безпідставне застосування сили, перевищення службових повноважень; 
 незрозумілий статус (звинувачуваний чи свідок), надання «нечіткої» інформації без пояснень, 

затримування термінів розгляду та надання відповіді на запит; 
 при бажанні компаній співпрацювати з СБУ не зрозуміло, які документи треба надати. 

З цього ЦЕС робить висновок про те, що СБУ в принципі не має працювати з бізнесом, оскільки 
першочерговою метою розслідування економічних злочинів підприємств є усунення ринкових 
викривлень, які з`являються через порушення правил гри, та отримання справедливої компенсації 
за вчинені дії. Будь-які дії правоохоронних органів, що не є спрямованими на даний результат, є 
недоцільними.  

Щодо можливості тактичних змін, які б могли дещо поліпшити ситуацію, експерти та представники 
бізнесу бачать такі напрямки роботи: 

1. надання бізнесу доступу до інформації. У випадку проведення оперативних та слідчих дій 
бізнес має розуміти підстави і мотиви їх вчинення. Це  надає можливість більш чітко планувати 
свою подальшу діяльність та приймати рішення щодо своїх контрагентів та зобов’язань перед 
ними. Завдяки цьому компанії зможуть мінімізувати можливі збитки від перевірок; 

2. публічність та розголос. У випадку проведення оперативних та слідчих дій проти компанії 
необхідно інформувати громадськість про перебіг подій. Це зніматиме ризики зловживань. 
Окрему увагу варто приділити громадському контролю за діяльністю правоохоронних 
органів; 

3. відповідальність та оцінка збитків. Підстави для зупинення діяльності компанії мають бути 
чітко визначеними. Необхідно запровадити особисту відповідальність слідчих СБУ та ГПУ за дії 
та прийняті рішення. Є законопроект, визначений Урядом України як пріоритетний, на цю 
темуМає існувати механізм обліку та розрахунку збитків, завданих компанії державою; 

4. зміна системи роботи зі скаргами бізнесу. Правоохоронні органи, на адресу яких 
надходять скарги бізнесу, не повинні бути залучені до розслідування власних дій. Такі функції 
мають належати до компетенцій окремого незалежного органу.  

Одна зі спроб позбавити СБУ виконання невластивих функцій розслідування економічних злочинів 
була нещодавно зроблена депутатом Ганною Гопко при розгляді в парламенті законопроекту 
№8068 «Про національну безпеку». Зокрема, було внесено пропозиції щодо зміни прикінцевих та 
перехідних положень законопроекту в частині функцій СБУ щодо розслідування економічних 
злочинів. Проте комітет ВРУ вирішив, що внесення таких змін у Закон України «Про національну 
безпеку» буде недоречним. Отже, з метою усунення функцій СБУ щодо розслідування економічних 
злочинів необхідно внести зміни до законів України «Про Службу безпеки України» та «Про 
структуру Служби безпеки України».  
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7 Висновки та рекомендації 
Підбиваючи підсумки, вважаємо за необхідне наголосити на таких аспектах: 

1. порівняно з іншими країнами світу, Україна має слабкі приватні та публічні інститути, які 
можуть гарантувати дотримання прав власності, економічних свобод; 

2. наявність корупції є однією з основних проблем для українського та іноземного бізнесу, який 
працює в країн;  

3. кількість скарг бізнесу на СБУ поступово зростає; 
4. у діяльності СБУ не дотримуються принципи ефективності і пропорційності, отже наслідки 

розслідування економічних злочинів та/або проведення слідчих дій є істотними для бізнесу; 
5. інструменти роботи СБУ (вилучення документації, техніки, шантаж) носять вкрай 

деструктивний характер для бізнесу та призводять до низького рівня фактичного викриття 
економічних злочинів; 

6. враховуючи пов’язаність неправомірного впливу державних інститутів на бізнес та ризик 
корупції (хабарів), що при цьому виникає, вважаємо за необхідне викорінювати положення 
законодавства України, які створюють потенційні ризики завдавання шкоди бізнесу.  

Вважаємо, що в перспективі функції розслідування економічних злочинів мають належати 
аналітичним службам, які використовуватимуть більш складні інструменти пошуку доказової бази 
таких злочинів. З точки зору сталого економічного зростання, не має особливого значення, до 
сфери відповідальності якого саме виконавчого органу належатиме функція розслідування 
економічних злочинів. Найголовніше, аби дана функція була відокремлена від функціоналу 
національної безпеки та усувала будь-яку можливість силових структур неправомірно 
застосовувати свої повноваження. В іншому випадку, Україна продовжуватиме втрачати темпи 
економічного росту, що позначатиметься на її платоспроможності та міжнародній репутації. 
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