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АНОТАЦІЯ 

 

 

Люх В.В. Адміністративно-правові засади оптимізації діяльності 

правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансової безпеки України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021.  

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-

правових засад оптимізації діяльності правоохоронних органів у сфері 

забезпечення фінансової безпеки України.   

Під поняттям «фінансова безпека держави як об’єкт адміністративно-

правового регулювання» запропоновано розуміти стан фінансової системи 

країни, за якого забезпечується належне функціонування усіх суб’єктів 

фінансових правовідносин у державі – приватних осіб та суб’єктів публічного 

адміністрування, стабільність та розвиток національної фінансової системи, 

забезпечення зростання рівня та якості життя населення, що характеризується 

стійкістю до будь-яких реальних чи потенційних, зовнішніх та внутрішніх 

негативних впливів.  

Встановлено, що елементами адміністративно-правового механізму 

забезпечення фінансової безпеки держави є: 1) суб’єкти забезпечення (органи 

загальної компетенції, органи спеціальної галузевої компетенції, органи 

спеціальної функціональної компетенції, органи місцевого самоврядування, 

суб’єкти приватного сектору, представлені інститутами громадянського 

суспільства та бізнесом); 2) інструменти  адміністративно-правового механізму 

забезпечення фінансової безпеки держави  (нормативні акти, адміністративні 

акти, адміністративні договори, акти-плани та акти-дії); 3) адміністративно-

правові відносини у сфері забезпечення економічної безпеки держави, що 

надають практичне «забарвлення» правовим інструментам, переводячи тим 
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самим  цей механізм у стан дії. 

Конкретизовано систему юридичних актів як основи адміністративно-

правового механізму забезпечення фінансової безпеки  держави, здійснено їх 

групування на: 1) нормативні положення, які закріплюють перелік економічних 

прав людини і громадянина, а також гарантії їх дотримання та реалізації; 

2) нормативні положення, які закріплюють систему суб’єктів публічного 

адміністрування, відповідальних за реалізацію фінансової політики держави та 

утвердження й гарантування економічних прав людини та громадянина, а також 

їхні повноваження у даній сфері; 3) нормативні положення, які закріплюють 

процедури діяльності суб’єктів публічного адміністрування у даній сфері; 

4) нормативні положення, які визначають способи контролю за належним 

виконанням публічною адміністрацією покладених на неї у фінансовій сфері 

повноважень.  

Виокремлено основні етапи нормативного закріплення адміністративно-

правових засад діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення 

фінансової безпеки держави:  І етап (до 1917 р.);  ІІ етап (1917–1991 рр.); 

ІІІ етап (з 1991 р.) – та охарактеризовано їх зміст. 

Запропоновано під «адміністративно-правовим статусом правоохоронного 

органу як суб’єкта забезпечення фінансової безпеки» розуміти закріплене 

нормами адміністративного права положення правоохоронного органу, яке 

характеризується його компетенцією, повноваженнями та відповідальністю у 

сфері фінансової безпеки держави. Констатовано, що натепер спеціалізованим 

законодавством України на рівні законів та підзаконних нормативно-правових 

актів закріплено елементи адміністративно-правового статусу правоохоронних 

органів як суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави, але сукупно їх 

адміністративно-правовий статус врегульований дещо фрагментарно, що 

вимагає удосконалення законодавства України у досліджуваній сфері та 

доводить доцільність створення єдиного правоохоронного органу у сфері 

фінансової безпеки держави – Бюро економічної безпеки України. 

Визначено, що інструменти адміністративно-правового механізму 
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забезпечення фінансової безпеки держави є специфічним виявом загальної 

категорії «інструменти діяльності публічної адміністрації», яка об’єктивується у 

фінансовій сфері  (нормативні акти, адміністративні акти, адміністративні 

договори, акти-плани, акти-дії).  

Запропоновано під адміністративно-правовими відносинами у сфері 

забезпечення фінансової безпеки держави розуміти  владно-підпорядковуючі 

відносини, що мають примусовий і позапримусовий характер, виникають, 

змінюються та припиняються з метою захисту публічного фінансового інтересу, 

функцією яких як елемента адміністративно-правового механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави є переведення статичних елементів (інструментів 

діяльності публічної адміністрації) у динамічні.  

Доведено, що взаємодія і координація діяльності правоохоронних органів 

є специфічним різновидом адміністративних процедур, оскільки мають всі 

ознаки останніх: застосовуються у сфері діяльності публічної влади; 

встановлюють певний порядок здійснення особливими суб’єктами, наділеними 

державно-владними повноваженнями, правозастосовної діяльності позитивної 

спрямованості; закріплюються адміністративно-процедурними нормами; для 

них характерні послідовність, стадійність, погодженість. При цьому такі 

адміністративні процедури є організаційними, оскільки здійснюються в межах 

системи державних органів та не передбачають участі приватних осіб у 

здійсненні таких адміністративно-процедурних дій, та неюрисдикційними, 

оскільки спрямовані на вирішення справ стосовно відносин так званого 

позитивного характеру, що виникають у процесі виконавчо-розпорядчої 

діяльності правоохоронних органів.  

Визначено шляхи нормативного вдосконалення адміністративно-правових 

засад діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансової 

безпеки, основними з яких є: 1) створення єдиного правоохоронного органу – 

Бюро економічної безпеки України; 2) посилення ролі громадського контролю у 

сфері фінансової безпеки держави, залучення інститутів громадянського 

суспільства до розробки проектів нормативно-правових актів з питань її 
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забезпечення та проведення конкурсів під час прийняття на державну службу до 

БЕБУ; 3) забезпечення прозорості діяльності правоохоронних органів на 

загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях; 4) прийняття Законів 

України «Про адміністративну процедуру», «Про економічну безпеку України 

та ін. 

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративно-правове 

регулювання, адміністративно-правові відносини, економічна безпека, 

інструмент, національна безпека, правоохоронний орган, фінансова безпека.  

  

 

SUMMARY 

 

Liukh V.V. Administrative-legal fundamentals of the optimization of activity of 

law-enforcement bodies in the area of ensuring financial security of Ukraine. – 

Qualifying scientific work on manuscript rights. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is devoted to the integrated study of administrative-legal 

fundamentals of the optimization of activities of law-enforcement bodies in the area 

of ensuring the financial security of Ukraine. 

The concept of “financial security of the state as an object of administrative-

legal regulation” is proposed to be considered as a status of the country’s financial 

system which maintains the proper functioning of all subjects of financial legal 

relations in the state (individuals and public administration entities), stability and 

development of the national financial system, support of the improvement of living 

standards of the people, which are characterized by resistance to any real or potential, 

external and internal negative factors. 

It is established that elements of the administrative-legal mechanism of 

ensuring the country’s financial security are: 1) assuring entities (bodies of general 
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jurisdiction, bodies of special branch jurisdiction, bodies of special functional 

jurisdiction, bodies of local self-government, entities of the private sector represented 

by civil society institutions and business); 2) tools of the administrative-legal 

mechanism of ensuring the state’s financial security (statutory acts, administrative 

acts, administrative agreements, plan acts and action plans); 3) administrative-legal 

relations in the area of ensuring the national economic security, which give practical 

“color” to the legal tools and thus, switching this mechanism to actions.  

The contribution specifies the system of legal acts as a basis of the 

administrative-legal mechanism of ensuring state financial security and groups them 

into: 1) statutory regulations that establish a list of economic rights of man and 

citizen, as well as guarantees of their observance and implementation; 2) statutory 

regulations that consolidate the system of public administration entities responsible 

for the implementation of the financial policy of the state and the establishment and 

guarantee of economic rights of man and citizen, as well as their powers in this area; 

3) statutory regulations that establish procedures for the activities of public 

administration entities in this area; 4) statutory regulations that determine the 

methods of control over the proper implementation of powers conferred to public 

administration in the financial sector. 

The principal stages of statutory consolidation of the administrative-legal 

fundamentals of the activities of law-enforcement bodies in the area of ensuring 

financial security of the state are distinguished, and their content is characterized: I 

stage (until 1917); II stage (1917–1991); III stage (since 1991). 

It is marked that tools of the administrative-legal mechanism of ensuring the 

country’s financial security are a specific manifestation of the general category “tools 

of public administration activity” which is objectified in the financial sector (statutory 

acts, administrative acts, administrative agreements, plan acts and action plans). 

The research proposes to regard administrative-legal relations in the area of 

ensuring financial security of the state as power-subordinate relations that have 

compulsory and non-compulsory nature, origin, change and terminate to defend 

public financial interest the function of which, as an element of the administrative-
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legal mechanism of ensuring the financial security of the state, is to transfer static 

elements (tools of public administration activity) to dynamic.  

It is proved that interaction and coordination of the activities of law-

enforcement bodies are a specific type of administrative procedures since they have 

all the features peculiar to the latter: they are applied in the activity of public power; 

they establish a specific order of realizing positive law-enforcement activity by 

special subjects having state powers; they are consolidated by administrative-

procedural rules; they are characterized by succession, phasing, and conformity. At 

the same time, such administrative procedures are organizational – they are 

implemented within the system of state bodies and don’t provide for the participation 

of individuals in performing such administrative-procedural actions – and non-

jurisdictional as they are designed to solve cases concerning the relations of the so-

called positive character which emerge in the process of executive-administrative 

activity of law-enforcement agencies. 

The ways of statutory improvement of administrative-legal fundamentals of the 

activities of law-enforcement agencies in the area of ensuring financial security are 

defined: 1) to create a single law enforcement body – the Bureau of Economic 

Security of Ukraine; 2) to strengthen the role of public control in the area of financial 

security of the state, to involve civil society institutions in the development of draft 

regulations on its provision and competitions when accepting for civil service in 

BESU; 3) to guarantee the transparency of law enforcement agencies at the country-

wide, sectoral and regional levels; 4) to adopt the Laws of Ukraine “On 

Administrative Procedure”, “On Economic Security of Ukraine”, etc. 

Key words: administrative procedure, administrative-legal regulation, 

administrative-legal relations, economic security, financial security, law-enforcement 

body, national security, tool. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена  докорінним переглядом 

засад адміністративно-правового регулювання у всіх сферах суспільних 

відносин та побудовою якісно нової моделі публічного адміністрування, 

реформуванням системи правоохоронних органів відповідно до стандартів 

європейського законодавства та  оптимізацією їхньої діяльності із забезпечення 

економічної безпеки України як одного з пріоритетних напрямів сучасної 

державної політики. 

Згідно з експертними оцінками, тінізація економіки України досягає  46% 

від обсягу ВВП та дорівнює у грошовому еквіваленті понад 1 трлн. грн. на рік, 

що становить реальну загрозу стабільності та розвитку національної фінансової 

системи та зумовлює пошук оптимального механізму адміністративно-

правового забезпечення фінансової безпеки держави,  серед суб’єктів реалізації 

якого особливу роль відведено вітчизняним правоохоронним органам, що 

пояснюється їхнім призначенням, завданнями, функціями та компетенцією. 

Водночас розгалуженість і недосконалість чинного національного 

законодавства, корумпованість органів управління та правоохоронних органів, 

критичний рівень довіри громадян до зазначених правоохоронних структур і, 

відповідно, відсутність взаємодії громадськості з правоохоронними органами 

щодо виявлення, припинення фінансових правопорушень та запобігання їм є 

суттєвими проблемами, які потребують негайного вирішення. 

Загальні питання адміністративно-правового регулювання у сфері 

економічної діяльності держави розглядаються в працях В.Б. Авер’янова, 

О.Ф. Андрійко, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, О.П. Гетьманець, 

Д.О. Гетьманцева, І.П. Голосніченка, С.В. Ківалова, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, О.В. Кузьменко, М.П. Кучерявенка, 

Р.С. Мельника, Н.Р. Нижник, В.І. Олефіра, Д.В. Приймаченка, О.П. Рябченко, 

А.О. Селіванова,С.Г. Стеценка, М.М. Тищенка, Ю.С. Шемшученка та ін.  
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Питанням адміністративно-правових засад діяльності правоохоронних 

органів України присвятили  дослідження такі науковці, як:  Д.М. Афанасіді, 

О.М. Бандурка,  В.Т. Білоус, О.О. Бригінець, М.Ю. Віхляєв, М.В. Грек, 

С.К. Гречанюк, А.М. Детюк, В.В. Коваленко, М.В. Ковалів, А.М. Куліш, 

С.Л. Курило, М.Б. Левицька,  В.А. Ліпкан, М.І. Мельник, О.М. Музичук, 

Г.В. Новицький,  Т.О. Пікуля, С.П. Пономарьов, С.В. Россоха, В.Я. Тацій,  

К.В. Шкарупа, Х.П. Ярмакі та ін. 

Низку правових проблем діяльності правоохоронних органів із 

забезпечення економічної безпеки  висвітлено в роботах сучасних науковців, які 

розглядають окремі питання державного впливу на фінансову систему, зокрема: 

Н.С. Андрійченко, А.І. Біласа, Ю.В. Гаруста, О.М. Ілюшик, Т.А. Кобзєвої, 

А.Ю. Ковальчука, М.І. Криштановича, С.І. Лекаря, В.І. Мельника, 

М.С. Моісєєва, О.М. Рєзніка, Т.В. Сараскіної, С.В. Чумаченко та ін. Однак 

заплановані реформаційні зміни щодо утворення єдиного правоохоронного 

органу у сфері забезпечення фінансової безпеки держави – Бюро економічної 

безпеки України – актуалізують питання нормативного врегулювання 

адміністративно-правових засад оптимізації діяльності правоохоронних органів 

у цій сфері, що зумовлює вибір теми дисертації і є свідченням її актуальності та 

практичної значущості. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Стратегії розвитку наукових 

досліджень Національної академії правових наук України на 2016–2020 роки, 

Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», схваленої Указом Президента 

України від 12 січня 2015 р. № 5, Національної стратегії у сфері прав людини, 

затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501, Плану 

законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою 

Верховної Ради України від 4 червня 2015 р. № 509-VIII, Плану пріоритетних 

дій Уряду на 2020 р., затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 9 вересня 2020 р. № 1133-р, Закону України «Про Загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
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Союзу» від 18 березня 2004 р. № 1629-IV. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на підставі аналізу наявних наукових і нормативно-правових джерел, а 

також перспективного законодавства визначити особливості адміністративно-

правового регулювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення 

фінансової безпеки держави, визначити напрями його оптимізації та 

сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України 

в зазначеній сфері та практики його застосування. 

Відповідно до поставленої мети основними задачами дослідження є такі: 

– надати визначення поняття «фінансова безпека держави як об’єкт 

адміністративно-правового регулювання»; 

– з’ясувати сутність поняття, юридичні засади та суб’єктний склад 

адміністративно-правового механізму забезпечення фінансової безпеки 

держави; 

– визначити особливості ґенези адміністративно-правового механізму 

забезпечення фінансової безпеки держави та історіографії його дослідження у 

вітчизняній адміністративно-правовій доктрині;  

– охарактеризувати адміністративно-правовий статус правоохоронних 

органів як суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави; 

– з’ясувати специфіку інструментів адміністративно-правового 

механізму забезпечення фінансової безпеки держави; 

– описати особливості адміністративно-правових відносин як 

елемента адміністративно-правового механізму забезпечення фінансової 

безпеки держави;  

– узагальнити зарубіжний досвід діяльності правоохоронних органів  

як суб’єктів адміністративно-правового механізму забезпечення фінансової 

безпеки держави та визначити можливі шляхи його запозичення в Україні; 

– визначити напрями удосконалення діяльності правоохоронних 

органів України  у сфері забезпечення фінансової безпеки держави в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 



15 
 

адміністративно-правового забезпечення правоохоронними органами України 

фінансової безпеки держави. 

Предмет дослідження – адміністративно-правові засади оптимізації 

діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансової безпеки 

держави. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

система філософських, загально- і спеціально-наукових методів і прийомів, 

пізнавальний потенціал яких спрямований на досягнення мети дослідження. 

Діалектичний метод пізнання процесів, пов’язаних із забезпеченням фінансової 

безпеки в Україні, дозволяє розглянути їх у розвитку та взаємозв’язку, виявити 

усталені напрями і закономірності в цілому. За допомогою методів формальної 

логіки (аналізу й синтезу, узагальнення, абстрагування та ін.) визначено 

елементи адміністративно-правового механізму забезпечення фінансової 

безпеки держави та основні поняття, здійснено зіставлення останніх та 

сформульовано висновки (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Застосування історико-

правового методу в межах історичного підходу уможливило розкриття правових 

особливостей та закономірностей виникнення і становлення, етапів розвитку та 

сучасного стану адміністративно-правового регулювання діяльності 

правоохоронних органів із забезпечення фінансової безпеки держави 

(підрозділ 1.3). Системно-структурний підхід використовувався для визначення 

предмета адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення 

фінансової безпеки держави  (підрозділи 1,2, 2.1, 2.2) та надання 

характеристики адміністративно-правових відносин як елемента 

адміністративно-правового механізму забезпечення фінансової безпеки держави 

(підрозділ 2.3), логіко-семантичний – для формулювання відповідних 

дефініційних конструкцій (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Методи групування 

та структурування допомогли з’ясувати особливості правової природи та 

сутності інструментів адміністративно-правового механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави (підрозділ 2.2). Міжгалузевий характер об’єкта, що 

досліджується, зумовив застосування інших наукових підходів: органічної 
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єдності теорії і практики (підрозділ 1.2, розділи 2, 3), поєднання критичного і 

раціонального, єдності логічного та системного підходів. Порівняльно-

правовий метод дозволив виявити переваги та недоліки зарубіжного досвіду  

діяльності правоохоронних органів як суб’єктів адміністративно-правового 

механізму забезпечення фінансової безпеки держави (підрозділ 3.1). Метод 

документального аналізу використовувався для ілюстрації досягнень і недоліків 

адміністративно-правового механізму забезпечення фінансової безпеки держави 

(розділи 2, 3). Методи моделювання, аналізу та синтезу були використані під час 

розробки пропозицій з удосконалення законодавства (підрозділи 1.1, 1.2, 2.2,2.3, 

3.2).  

Нормативну основу дослідження становлять чинне та раніше діюче 

законодавство України, зарубіжних країн та Європейського Союзу, 

перспективне законодавство у сфері адміністративно-правового регулювання 

діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансової безпеки держави. 

Емпіричну основу дослідження становлять: статистичні дані, 

акумульовані Міністерством внутрішніх справ України,  Податковою міліцією 

Державної фіскальної служби України та Національним антикорупційним бюро 

України, органами прокуратури України за період 2018–2020 рр., науково-

дослідними лабораторіями, вітчизняними громадськими і міжнародними 

недержавними організаціями; опитування 300 працівників правоохоронних 

органів м. Києва щодо недоліків наявного механізму забезпечення фінансової 

системи держави та можливих напрямів його вдосконалення, проведене 

здобувачем у 2019 р. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є однією з перших 

у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексною монографічною 

роботою, присвяченою дослідженню проблем оптимізації діяльності 

правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансової безпеки держави. У 

результаті дослідження сформульовано низку нових наукових положень і 

висновків, що виносяться на захист, а саме: 

уперше:  
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 запропоновано авторське визначення понять «фінансова безпека 

держави як об’єкт адміністративно-правового регулювання», «адміністративно-

правовий механізм забезпечення фінансової безпеки держави»,   

«адміністративно-правовий статус правоохоронного органу як суб’єкта 

забезпечення фінансової безпеки», «нормативний акт як інструмент 

адміністративно-правового механізму забезпечення фінансової безпеки 

держави», «адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення фінансової 

безпеки держави»; 

 визначено ґенезу нормативного закріплення  адміністративно-

правових засад діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення 

фінансової безпеки держави та умовно виділено її етапи; 

- детально охарактеризовано процедури взаємодії та координації 

діяльності правоохоронних органів  як специфічні різновиди адміністративних 

процедур із формулюванням пропозицій щодо вдосконалення їх нормативних 

засад; 

- визначено особливості адміністративно-правового статусу 

майбутнього Бюро економічної безпеки України, змодельовано проблеми його 

реалізації в сучасних умовах та запропоновано напрями оптимізації діяльності 

правоохоронних органів України у сфері забезпечення фінансової безпеки 

держави; 

удосконалено: 

 критерії розмежування адміністративно-правового та приватно-

правового регулювання у сфері забезпечення фінансової безпеки держави; 

- систематизацію та узагальнення зарубіжного досвіду 

адміністративно-правового регулювання діяльності правоохоронних органів із 

забезпечення фінансової безпеки держави, внаслідок чого визначено можливі 

шляхи його запозичення в Україні; 

набули подальшого розвитку: 

- наукові підходи стосовно механізму забезпечення фінансової 
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безпеки держави як комплексного правового інституту, в якому вагоме місце 

відводиться адміністративно-правовому механізму забезпечення фінансової 

безпеки держави; 

- положення про те, що предметом адміністративно-правового 

регулювання у сфері забезпечення фінансової безпеки держави є 

правозастосовча діяльність правоохоронних органів України як уповноважених 

суб’єктів публічного адміністрування, яка реалізується за допомогою 

специфічних адміністративних процедур; 

- підходи щодо групування повноважень правоохоронних органів як 

суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави за змістом та 

спрямованістю; 

- визначення основних тенденцій подальшого розвитку 

адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення фінансової 

безпеки в Україні, пропозиції щодо вдосконалення законодавства та практики 

його застосування (зокрема, підтримано прийняття Закону України «Про Бюро 

економічної безпеки України», запропоновано  зміни і доповнення до Законів 

України «Про Національну безпеку України» та «Про державну службу», 

прийняття спеціалізованого Закону України «Про економічну безпеку України» 

та базових Законів України «Про адміністративну процедуру», «Про 

адміністративні договори», «Про громадський контроль»). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані: 

– у науково-дослідній діяльності – для розробки теоретичних і 

практичних проблем адміністративно-процедурного регулювання діяльності 

правоохоронних органів із забезпечення фінансової безпеки держави (акт 

впровадження Науково-дослідного інституту публічного права 

від 16.12.2020 р.); 

- у правотворчій діяльності – для підготовки пропозицій щодо 

вдосконалення законодавства у сфері забезпечення фінансової безпеки держави, 
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зокрема змін і доповнень до Законів України в «Про Національну безпеку 

України» та «Про державну службу», та опрацювання проекту Закону України 

«Про Бюро економічної безпеки України»; 

- у правозастосовній діяльності – в процесі практичної діяльності 

правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави; 

– у навчальному процесі – у викладанні студентам ВНЗ дисциплін 

«Порівняльне адміністративне право», «Адміністративна реформа в Україні»,  

«Сучасні аспекти адміністративного права», «Адміністративне право України», 

враховані при підготовці наукових статей і повідомлень (акт впровадження 

Національної академії внутрішніх справ від 30.01.2021 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації були оприлюднені на 3 міжнародних  науково-практичних 

конференціях, а саме: «Юридична наука: виклики і сьогодення» (м. Одеса, 

2018 р.), «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних 

відносин» (м. Одеса, 2020 р.), «Пріоритетні напрями розвитку сучасної 

юридичної науки» (м. Харків, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 

наукових статтях, які опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних дисциплін, у тому числі в одному зарубіжному науковому виданні, а 

також у 3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дослідження. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, які містять 8 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 204 сторінки, у тому 

числі основного тексту – 163 сторінки. Список використаних джерел налічує 

300 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

 

1.1 Фінансова безпека держави як об’єкт адміністративно-

правового регулювання 

 

 

В сучасних умовах державотворчих та правотворчих процесів 

змістовного оновлення безсумнівно потребує і адміністративно-правове 

регулювання суспільних відносин, які складаються у сфері забезпечення 

фінансової безпеки держави. Необхідність такого кроку пов’язується не лише з 

вимогами суспільства, але і з необхідністю оновлення публічного 

адміністрування у контексті конституційних вимог та принципів. У даному 

випадку мова йде про те, що у Конституції України чітко наголошено на тому, 

що безпека національної економіки є одним із пріоритетних напрямків 

державної політики,  а захист суверенітету і територіальної цілісності України, 

забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими 

функціями держави, справою всього українського народу [1, ст. 17]. 

Оновлення національного законодавства, зокрема прийняття Закону 

України “Про національну безпеку України” [2] та робота над проектом Закону 

України “Про Бюро економічної безпеки України” [3] актуалізують питання 

адміністративно-правових засад оптимізації діяльності правоохоронних органів 

у сфері забезпечення економічної безпеки, що і зумовлює необхідність 

з'ясування сутності поняття “фінансова безпека держави” як об'єкта правового 

регулювання. 

У довідниковій літературі термін “безпека” (від лат. securitas - без 

турботи, страху») тлумачиться як:  стан, за якого кому- або чому-небудь ніщо не 



21 
 

загрожує [4];  безпечний стан, якому нічого не загрожує, та якому не можна 

заподіяти зла чи шкоди [5, с. 66];  свобода чи захист від небезпеки чи тривоги;  

заходи, вжиті для гарантування безпеки країни, особи,  цінності [6, с. 1062]; 

стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від 

зовнішньої і внутрішньої загрози [7]. 

У правовій доктрині поняття безпеки не характеризується усталеністю 

поглядів науковців. Зарубіжні дослідники досить часто використовують 

визначення поняття «безпека», запропоноване американським політологом 

А. Уолферсом, відповідно до якого аналізоване поняття має об’єктивний та 

суб’єктивний аспекти. З об'єктивної точки зору безпека - це відсутність загроз 

набутим цінностям, а з суб'єктивної – відсутність страху, що зазначеним 

цінностям буде завдано шкоди, тобто що вони будуть знищені [8, с. 36].  

Сучасні науковці розуміють під безпекою: специфічну діяльність, яка 

направлена на досягнення певного чітко визначеного результату (П. П. Тімохін) 

[9, с. 31];  систему чи сукупність правовідносин  (А. А. Прохожев) [10, с. 18]; 

захищеність певних відносин (І. Н. Глебов, А. Б. Качинський)  [11, с. 45-52; 12, 

с. 15]; стан захищеності буття, цінностей та інтересів суб’єкта (об’єкта) безпеки 

від загроз та небезпек, за якого забезпечуються оптимальні умови його 

життєдіяльності, розвитку та самореалізації (В. Пасічник) [13]; певну 

можливість для подальшого вчинення тих чи інших дій (О. А. Бельков) [14, 

с. 11-17]; певний тип динамічної рівноваги, характерний для складних 

саморегулюючих систем, та за якого життєво важливі параметри підтримуються 

у допустимих межах (М. Лєсков) [15, с. 66-72];  стан системи, коли вона здатна 

до виживання та розвитку в умовах будь-яких внутрішніх та зовнішніх загроз, а 

також в умовах дії факторів, що є непередбачуваними та важко прогнозованими 

(Л. Коженьовскі) [16, с. 147-154];  динамічно стійкий стан щодо несприятливих 

впливів і діяльність із захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз, а також щодо 

забезпечення таких внутрішніх і зовнішніх умов існування держави, які 

гарантують можливість стабільного всебічного розвитку суспільства та його 

громадян  (Н. Д. Казаков) [17, с. 62];  стан, у якому ризик (небезпека) не є 
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основоположним і визначальним та може бути досягнутий лише за умови 

управління ризиком і вжиття відповідних заходів по подоланню ризику: 

уникненню, попередженню, прийняттю, оптимізації (В. Вітлінський, 

С.. Наконечний) [18, с. 201-203].  

Найбільш повне визначення безпеки, на наш погляд, запропоноване 

В. А. Ліпканом, який  на основі аналізу нормативно-правових актів, відповідних 

доктрин і концепцій, а також енциклопедичної та довідкової літератури 

здійснив відповідну типізацію поняття «безпека» і зробив такий висновок: 

спільним для трьох груп наукового аналізу є наявність чотирьох підходів щодо 

трактування поняття «безпека»: статистичного (безпека як стан захищеності), 

апофатичного (безпека як відсутність загроз і небезпек), діяльнісного (система 

заходів, спрямованих на створення певних безпечних умов), пасивного 

(дотримання певних параметрів та норм, від забезпечення яких безпосередньо 

залежить безпека) [19, с. 362-363]. Саме таке трактування дає можливість 

розглядати безпеку як специфічну властивість динамічних систем і як 

комплексний критерій оцінки її якості, що характеризує динаміку розвитку 

системи.  

Щодо поняття «безпека держави»,  В. І. Бригінець у своєму докторському 

дослідженні, присвяченому правовому забезпеченню фінансової безпеки 

держави,  виділяє три підходи  до тлумачення змісту цього поняття: 

1) як багатоаспектний стан, що характеризує положення держави у 

зовнішньому середовищі. У межах цього підходу поняття «безпека держави» є 

синонімом відсутності небезпеки (вузький підхід) або може розглядатися як 

системно-організована діяльність щодо запобігання, усунення та ліквідації 

зовнішніх і внутрішніх загроз по відношенню до тих чи інших суб’єктів 

(широкий підхід). Систему забезпечення безпеки держави утворюють органи 

законодавчої, виконавчої та судової влади, державні, громадські та інші 

організації та об’єднання, громадяни, які беруть участь у забезпеченні безпеки 

відповідно до закону, а також відповідні нормативно-правові акти. Даний підхід 

закріплюється у вітчизняному законодавстві з питань забезпечення безпеки 
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держави; 

2) як комплекс уявлень, в яких присутній елемент порівняння 

характеристик, що відображають реальний та бажаний стан держави. Безпека 

держави розглядається як результат складних взаємообумовлюючих процесів 

щодо забезпечення даної безпеки, тобто, як безперервно реалізоване завдання, 

пов’язане з підтриманням оптимальних параметрів функціонування держави, 

передбаченням і протидією будь-яким загрозам. Для юридичного закріплення 

відносин щодо забезпечення безпеки держави та гарантування від їх порушення 

державами встановлюються норми та принципи безпечних взаємовідносин, які 

закріплюються у договорах про мир або колективну безпеку. Саме тому в 

документах ООН закріплено принцип рівності безпеки по відношенню до всіх 

членів світової спільноти; 

3) як цінність і мета, для реалізації якої функціонує держава. Адже 

можливість існувати в небезпечному середовищі, не піддаючи себе різним 

ризикам і загрозам, досить високо цінується та набуває особливої важливості у 

кризові моменти [8, с. 38-40]. 

Термін “національна безпека” вживається у законодавстві багатьох країн і 

вперше було використано президентом США Т. Рузвельтом у 1904  р. для 

позначення воєнної та зовнішньополітичної безпеки [20, c. 211-212], а у 1947 р. 

У Сполучених Штатах Америки було прийнято однойменний закон, 

спрямований на створення та забезпечення атмосфери захисту громадян, 

суспільства і держави.  

 У законодавстві України вживається термін “національна безпека”, під 

яким розуміється захищеність державного суверенітету, територіальної 

цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних 

інтересів України від реальних та потенційних загроз [2, п. 9 ч. 1 ст. 1]. 

Попри багатоманітність авторських дефініцій поняття “національна 

безпека”  практично в основу більшості з них покладена така категорія як 

“захищеність життєво важливих інтересів», яка і є кваліфікуючою ознакою. 

Зокрема, національна безпека розглядається науковцями як: захищеність 
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життєво важливих інтересів особистості, суспільства і країни від небезпек і 

загроз (В. Ярочкін) [21, с. 115];  захищеність життєво важливих інтересів 

народу, що складається  з персональної безпеки, суспільної безпеки (класова, 

конфесійна та етнічна, виробнича безпека) та організаційної безпеки  

(економічна безпека, складовими якої є виробнича, фінансова і ресурсна 

безпеки, воєнна, інформаційна та правова безпека) (А. В. Возженіков) [22, с. 

48]; ступінь захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства та держави, за якого забезпечуються сталий розвиток суспільства, 

своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізація реальних і потенційних 

загроз національним інтересам (О. Левчук) [23, с. 191]; стан розвитку 

суспільних правовідносин та зв’язків між ними, за яких комплексом норм права 

та інших державно-правових і соціальних засобів гарантується захищеність 

прав і свобод громадян, життєво важливих цінностей нації, конституційного 

ладу, суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності держави від 

наявних та потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз та створюються умови 

для стабільного розвитку суспільства (О. Вовк) [24, с. 79]; ступінь захищеності 

особи, держави та суспільства, що забезпечує їх стале функціонування та 

базується на діяльності особи, суспільства, держави та інших суб’єктів для 

виявлення, попередження, припинення та ліквідації наслідків загроз 

національним інтересам» (М. Б. Левицька) [25, с. 15]. 

Однією із складових національної безпеки є економічна безпека, поняття 

якої було введено у наковий обіг Д. Олвей, Дж. Р. Голденом та Р. Келлі, які у 

1984 році опублікували працю «Економічна безпека держави», основним 

завданням забезпечення якої було проголошено збереження і зміцнення позицій 

країни у світовій господарській системі [26, с. 39].  

На сьогоднішній день існує множинність авторських дефініцій  поняття 

“економічна безпека держави”. Так,  Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, 

С. М. Макуха під економічною безпекою держави розуміють захищеність усіх 

рівнів економіки країни від небезпечних дій, що можуть бути як наслідком 

свідомого впливу будь-якого чинника, так і стихійним напливом ринкових сил 
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[27, с. 11]; В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько - такий стан національної економіки, який 

дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний 

задовольняти потреби особи, сім’ї, суспільства, держави [28, с. 8];  О. Левчук -  

якісну характеристику економічної системи, що визначає здатність 

підтримувати послідовну реалізацію національно-державних інтересів, стійку 

дієздатність суб’єктів господарювання, нормальні умови життєдіяльності 

населення [23, с. 191–192]; З. С. Варналій,  Д. Д. Буркальцева, О. С. Наєнко - 

сукупність загальнонаціональних заходів, спрямованих на сталий розвиток та 

вдосконалення економіки країни, та включає механізм протидії загрозам 

внутрішнього і зовнішнього характеру, а також ризикам, що супроводжують 

державу як суб’єкта фінансових відносин [29, с. 103]; В. Малишко - готовність і 

здатність інститутів влади створювати механізми реалізації і захисту 

національних інтересів розвитку вітчизняної економіки, підтримки соціально-

політичної стабільності суспільства [30, с. 131]; О. Ф. Бєлов - стан національної 

економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і 

здатний задовольнити потреби особи, суспільства, держави [51]; О. Шайдоров -  

такий стан економіки держави та інститутів влади, за якого забезпечується 

військова, соціально-політична, економічна стабільність та захист національних 

інтересів [32, с. 397]. О. Мамалуй -  такий стан економіки та інститутів влади, 

за якого забезпечуються гарантований захист національних інтересів, 

гармонійний, соціально орієнтований розвиток країни в цілому, достатній 

економічний та оборонний потенціал навіть за найнесприятливіших варіантів 

розвитку внутрішніх та зовнішніх процесів [33, с. 174]; А. Архіпов, 

О. Городецький, Б. Міхайлов - здатність держави забезпечувати захист 

національних економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз, 

здійснювати поступальний розвиток економіки з метою підтримання 

стабільності суспільства і достатнього оборонного потенціалу за будь-яких 

умов і варіантів розвитку подій» [34, с. 44]; С. Локшин, О. Свинаренко -  стан 

захищеності життєво важливих економічних інтересів особи, суспільства й 

держави від внутрішніх і зовнішніх загроз [35, с. 115–125];  Р. В. Зайцев  -  
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врегульований нормативно-правовими актами такий стан захищеності 

економіки регіону, за якого знижується її залежність від внутрішніх і зовнішніх 

загроз, мінімізуються наслідки від їх негативного впливу, забезпечуються 

«гідний» рівень і умови життя його населення [36, с. 6];  О. Є. Користін, 

О. І. Барановський, Л. В. Герасименко -  систему забезпечення стійкості 

національної економіки, що зберігає свою цілісність і здатність до 

саморозвитку, незважаючи на несприятливі зовнішні й внутрішні загрози [37, 

с. 24]; Г. Пастернак-Таранушенко  – це стан держави, що забезпечує можливість 

створення і розвитку умов для плідного життя її населення, перспективного 

розвитку її економіки в майбутньому та зростання добробуту її мешканців» [38, 

с. 29]; В. Проскура та С. Жуков - сукупність економічних, геополітичних, 

екологічних, правових та інших умов, що забезпечують: передумови для 

виживання в умовах кризи і майбутнього розвитку; захист життєво важливих 

інтересів країни щодо її ресурсного потенціалу, збалансованості й динаміки 

розвитку та зростання;  створення внутрішнього імунітету і зовнішньої 

захищеності від дестабілізуючих дій; конкурентоспроможність країни на 

світових ринках і стійкість її фінансового стану; гідні умови життя і сталий 

розвиток людини [39, с. 302]. І перелік авторських дефініцій може бути 

продовжений. 

Узагальнюючи,  можна виділити мінімум п’ять підходів до його 

визначення, зокрема: а) визначення через «інтереси» (національні, державні, 

суспільні тощо); б) через «стабільність», «стійкість», «надійність» 

(національної економіки, економічного розвитку, соціально-економічної 

системи тощо); в) через «розвиток», «відтворення»; г) через «незалежність» 

(зовнішньоекономічної діяльності, економіки); д) як умови припинення 

нелегальних видів економічної діяльності [40, с. 83-89]. 

При цьому О. М. Резнік на підставі аналізу наукових джерел виділяє 

чотири  сучасні підходи до визначення сутності економічної безпеки. Перший 

підхід трактує економічну безпеку як невід’ємну частину національної безпеки, 

тобто це «...захищеність життєво важливих інтересів особистості, суспільства, 
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держави в економічній сфері від внутрішніх і зовнішніх загроз». Другий підхід 

розкриває сутність економічної безпеки як «стан економіки», тобто економічна 

безпека – це стан економіки й інститутів влади, за якого забезпечуються 

гарантований захист національних інтересів, соціальна спрямованість політики, 

достатній оборонний потенціал навіть за несприятливих умов розвитку 

внутрішніх і зовнішніх процесів. Третій підхід до визначення сутності 

економічної безпеки трактує економічну безпеку як сполучення або сукупність 

умов і факторів, що забезпечують певний необхідний рівень економічного 

розвитку країни. Четвертий підхід передбачає визначення економічної безпеки 

як «...якісного стану сукупності основних факторів суспільного виробництва в 

сполученні зі здатністю держави забезпечити їх ефективне захищене 

використання в національних інтересах і здійснювати економічну стратегію, 

адекватну викликам його мінливого економічного простору, з метою досягнення 

стабільного, стійкого розвитку та самовдосконалення всього суспільства» [41, 

с. 43-44]. На підставі проведеного аналізу науковець робить висновок, що   

економічна безпека – це важлива частина національної безпеки держави, яка є 

відносно самостійною системою зі складною внутрішньою структурою. Для 

розуміння сутності економічної безпеки необхідно розглянути її складові 

об’єкти та суб’єкти. Об’єктом економічної безпеки країни є стан економіки, 

який повинен постійно розвиватися та прогресувати для забезпечення інтересів 

окремих громадян та суспільства у цілому. До суб’єктів економічної безпеки 

належать держава, суспільство та кожна окремо взята особа. 

Заслуговує на увагу визначення економічної безпеки у Енциклопедичному 

словнику з державного управління, відповідно до якого економічна безпека – це 

стан національної економіки, який характеризується економічною незалежністю 

держави, стійкістю та стабільністю функціонування її економічної системи, 

здатністю національної економіки до саморозвитку та прогресу; є важливою 

складовою національної безпеки, що створює оптимальні економічні умови 

існування нації та держави, суспільства і людини, виявляє та усуває внутрішні і 

зовнішні загрози національним економічним інтересам, а також забезпечує 
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спроможність національної економіки належним чином задовольняти духовні та 

матеріальні потреби власних громадян, суспільства та держави, їх добробут, 

економічну могутність та необхідний оборонний потенціал, що є запорукою 

стабільного функціонування держави й громадянського суспільства та їх 

інститутів [42, c. 185]. 

Нормативне визначення поняття “економічна безпека” міститься у 

Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки 

України, згідно з якими економічна безпека - це стан національної економіки, 

який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, 

забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому економічному 

середовищі і характеризує здатність національної економіки до сталого та 

збалансованого зростання. Складовими економічної безпеки є: виробнича, 

демографічна, енергетична, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, 

макроекономічна, продовольча, соціальна, фінансова безпеки [43]. 

Отже, фінансова безпека держави є складовою економічної безпеки та 

елементом національної безпеки і визначається у довідниковій літературі як: 

створення умов стійкого, надійного функціонування фінансової системи країни, 

держави, регіону, що запобігають виникненню фінансової кризи, дефолту, 

деструкції фінансових потоків, збоям у забезпеченні основних учасників 

економічної діяльності фінансовими ресурсами, порушенням стабільності 

грошового обігу [44]; стан розвитку та функціонування фінансової системи, для 

якого властива стійка національна валюта, стабільне й динамічне економічне 

зростання (за низьких темпів інфляції або її відсутності), а внутрішній і 

зовнішній борг не загрожують фінансовій системі крахом, внаслідок чого 

фінансові ресурси країни ефективно використовуються в інтересах окремої 

людини, трудового колективу, різних соціальних верств і груп та всього 

суспільства [45]. 

Визначення поняття “фінансова безпека держави” міститься у численних 

наукових дослідженням в галузі права і економіки і теж не характеризується 

усталеністю поглядів. Так, зокрема, А. Миколайчук визначає  фінансову безпеку 
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держави визначає як сукупність соціально-економічних і правових відносин, що 

забезпечують такий фінансовий стан, при якому виявляється стійкість до 

зовнішніх загроз і ризиків при раціональному використанні своїх фінансових 

ресурсів [46, с. 82], О. Савицька - як складну багаторівневу систему, яка 

включає бюджетну, валютну, грошово-кредитну, боргову безпеки, безпеку 

страхового ринку та безпеку фондового ринку [47, с. 47-50], а  В. Т. Шлемко -  

як стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, 

податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до 

внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне 

функціонування національної економічної системи та економічне зростання [48, 

с. 99-101]. Схожі визначення надаються А. О. Єпіфановим, О. Л. Пластун, 

В. С. Домбровським, які під фінансовою безпекою розуміють  стан фінансово-

кредитної сфери країни, що характеризується стійкістю до зовнішніх і 

внутрішніх загроз, а також здатністю забезпечувати стійкий економічний 

розвиток держави  [49, с. 27] та М. М. Єрмошенком, котрий вказує, що 

фінансова безпека – це стан фінансово-кредитної сфери держави, який 

характеризується збалансованістю та якістю системної сукупності фінансових 

інструментів [50, с. 33].  

На захищеності фінансових інтересів як кваліфікуючої ознаки фінансової 

безпеки наголошують низка дослідників. Так,  О. І. Барановський акцентує, що 

фінансова безпека держави виступає важливою складовою частиною 

економічної безпеки держави, що базується на незалежності, ефективності й 

конкурентоспроможності фінансово-кредитної сфери України, яка 

відображається через систему критеріїв і показників її стану, що 

характеризують збалансованість фінансів, достатню ліквідність активів і 

наявність необхідних грошових і золотовалютних резервів, ступінь захищеності 

фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин, стан фінансових 

потоків в економіці, що характеризується збалансованістю і наявністю 

апробованих механізмів регулювання і саморегулювання [51, с. 145].  На думку 

О. В. Івашко, фінансова безпека держави – це ступінь захищеності фінансових 
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інтересів держави; певний рівень незалежності, стабільності й стійкості 

фінансової системи країни [52, с. 61-66], а А. С. Марина  зазначає, що основу 

фінансової безпеки держави становить стабільний розвиток фінансової системи 

та економічне зростання країни. При цьому основним завданням системи 

фінансової безпеки є забезпечення захищеності фінансових інтересів усіх 

суб’єктів господарювання [53, с. 46-49]. Схожу точку зору демонструє  

В. Н. Амітан та О. А. Маковська, стверджуючи, що фінансова безпека держави 

– це захищеність національних фінансових інтересів; незалежність, 

стабільність і стійкість фінансової системи країни в умовах впливу на неї 

зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів, що становлять загрозу 

фінансовій безпеці [54, с. 98-106]. 

Слід підтримати О. О.Бригінця, який пропонує  розглядати фінансову 

безпеку держави у вузькому та широкому значенні. У вузькому значенні 

фінансова безпека держави – це такий стан, за якого забезпечується належне 

функціонування усіх суб’єктів фінансових правовідносин у державі, що 

характеризується стійкістю до будь-яких реальних чи потенційних, зовнішніх та 

внутрішніх негативних впливів, який спроможний забезпечити ефективне 

функціонування національної фінансової системи, а також її поступальний 

розвиток. У широкому значенні фінансова безпека держави забезпечує 

захищеність фінансових інтересів держави та українського суспільства; 

створює умови для якісного протистояння існуючим і виникаючим небезпекам і 

загрозам, які прагнуть завдати фінансових збитків державі, викликати 

залежність держави від зовнішніх факторів, підірвати конкурентоспроможність 

вітчизняних товаровиробників, викликати відплив вітчизняного капіталу за 

кордон; задовольняє потреби суспільства у фінансових ресурсах і забезпечує 

поступове економічне зростання; створює сприятливий інвестиційний клімат у 

провідних системоутворюючих галузях народного господарства; підтримує 

належний правовий режим захисту іноземних капіталовкладень; нейтралізує 

вплив світових фінансів та економічної експансії інших держав на національну 

безпеку; забезпечує ефективність законодавчого регулювання при проведенні 
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економічних перетворень, а також відповідність національного законодавства 

міжнародним (у першу чергу, європейським) стандартам; дозволяє забезпечити 

фінансову стабільність держави на визначений період у будь-яких умовах, 

зокрема мінімізувати наслідки кризи грошової і фінансово-кредитної систем; 

завдяки наявності у своєму розпорядженні відповідного ефективного механізму 

здійснює фінансовий контроль в сферах розподілу, перерозподілу та 

використання державного та інших бюджетів; забезпечує ефективність у 

використанні адміністративних методів при формуванні дохідної частини 

державного та інших бюджетів [8, с. 139-140]. 

В контексті  широкого розуміння фінансової безпеки держави надане і 

його сучасне нормативне визначення: “фінансова безпека - це стан фінансової 

системи країни, за якого створюються необхідні фінансові умови для 

стабільного соціально-економічного розвитку країни, забезпечується її стійкість 

до фінансових шоків та дисбалансів, створюються умови для збереження 

цілісності та єдності фінансової системи країни. Фінансова безпека, у свою 

чергу, має такі складові: 

1) банківська безпека - це рівень фінансової стійкості банківських 

установ країни, що дає змогу забезпечити ефективність функціонування 

банківської системи країни та захист від зовнішніх і внутрішніх 

дестабілізуючих чинників незалежно від умов її функціонування; 

2) безпека небанківського фінансового сектору - це рівень розвитку 

фондового та страхового ринків, що дає змогу повною мірою задовольняти 

потреби суспільства в зазначених фінансових інструментах та послугах; 

3) боргова безпека - відповідний рівень внутрішньої та зовнішньої 

заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування та ефективності 

використання  внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального 

співвідношення між ними, достатній для задоволення нагальних соціально-

економічних потреб, що не загрожує суверенітету держави та її фінансовій 

системі; 

4) бюджетна безпека - це стан забезпечення платоспроможності та 
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фінансової стійкості державних фінансів, що надає можливість органам 

державної влади максимально ефективно виконувати покладені на них функції; 

5) валютна безпека - це стан курсоутворення, який характеризується 

високою довірою суспільства до національної грошової одиниці, її стійкістю, 

створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняної економіки, 

залучення в країну іноземних інвестицій, інтеграції України до світової 

економічної системи, а також максимально захищає від потрясінь на 

міжнародних валютних ринках; 

6) грошово-кредитна безпека - це стан грошово-кредитної системи, що 

забезпечує всіх суб'єктів національної економіки якісними та доступними 

кредитними ресурсами в обсягах та на умовах, сприятливих для досягнення 

економічного зростання національної економіки» [43, розд. ІІ]. 

З урахуванням вищевикладеного, пропонуємо під фінансовою безпекою 

держави як об'єкта адміністративно-правового регулювання розуміти стан 

фінансової системи країни, за якого забезпечується належне функціонування 

усіх суб’єктів фінансових правовідносин у державі - приватних осіб та суб'єктів 

публічного адміністрування, стабільність та розвиток національної фінансової 

системи, забезпечення зростання рівня та якості життя населення, що 

характеризується стійкістю до будь-яких реальних чи потенційних, зовнішніх та 

внутрішніх негативних впливів [55, с. 256]. 

 

 

1.2. Адміністративно-правовий механізм забезпечення фінансової 

безпеки держави: поняття, юридичні засади, суб’єктний склад 

 

 

Переходячи до аналізу поняття та сутності адміністративно-правового 

механізму реалізації забезпечення фінансової держави, наголосимо на низці 

вихідних положень, які будуть виступати базисом для подальшого дослідження. 

Передусім зазначимо, що діяльність всіх суб’єктів публічної адміністрації 
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повинна здійснюватися обов’язково на підставі та у межах, визначених у 

нормах права, скільки у Конституції України чітко зазначено, що органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України [1, ч. 2 ст. 19]. Таким чином, 

першою вихідною умовою функціонування будь-якого суб’єкта публічної 

адміністрації є наявність норми Конституції України або/чи норми, зафіксованій 

у законі, в яких буде визначено коло його завдань, які закладають основу для 

формування його повноважень, обсяг яких ними й визначається.  

Так, наприклад, у Законі України «Про Службу безпеки України» [491] 

зазначено, що Служба безпеки України відповідно до своїх основних завдань 

(ст. 2) зобов’язана…(ст. 24). І далі: «Службі безпеки України, її органам і 

співробітникам для виконання покладених на них обов’язків надається право 

…» (ст. 25). Отже, у даному випадку маємо наступний логіко-правовий ланцюг: 

завдання → обов’язки → права. Подібний підхід є повною мірою виправданий, 

а раз так, то його, за можливості, має бути застосовано у всіх законах, які 

визначають правовий статус суб’єктів публічної влади. Наразі йдеться про 

необхідність, по-перше, чіткого наголосу у нормативних актах на тому факті, 

що повноваження надаються суб’єкту публічної влади для реалізації виключно 

тих завдань, які за ним закріплено, та, по-друге, повноваження як такі мають 

чітко кореспондуватися із змістом завдань, покладених на суб’єкта публічної 

влади. Повноважень має бути рівно стільки, скільки потрібно для належного 

функціонування відповідного суб’єкта. Наділення представника публічної 

влади повноваженнями «із запасом» не може бути [57, с. 148].  Також 

зазначимо, що завдання суб'єкта публічної адміністрації мають значення і для 

приватних осіб, оскільки,  виходячи із основних напрямків функціонування 

відповідного суб’єкта, орієнтують в питаннях громадського контролю за 

діяльністю державного органу. 

Другим важливим моментом є делегування правотворчих повноважень 

органам виконавчої влади та іншим суб’єктам публічного права, задіяним у 
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реалізації управлінських функцій, оскільки закони не можуть унормувати 

абсолютно усі відносини та випадки, які знаходять прояв у суспільному житті 

[58, с. 57] тощо, що й обумовлює необхідність делегування правотворчих 

повноважень органам виконавчої влади та іншим суб’єктам публічного права, 

задіяним у реалізації управлінських функцій. При цьому таке делегування 

повинно мати виключно конституційне та/або законодавче підґрунтя, тобто, 

саме цими нормативними актами має бути надано право суб’єктам публічної 

адміністрації видавати підзаконні нормативні акти з питань власної компетенції. 

Наголосимо, що принцип юридичної (правової) визначеності [59; 60] вимагає, 

щоб будь-які повноваження, у тому числі повноваження на нормативне 

регулювання публічною адміністрацією власного правового статусу, були 

сформульовані з достатнім рівнем чіткості та повноти у законі. Отже, як слушно 

зазначає Н. В. Галіцина, має існувати виключно закон, що повинен чітко 

встановити, який саме суб’єкт публічної адміністрації і в якій частині (обсязі) 

може здійснювати нормативне регулювання власного правового статусу або 

правового статусу підпорядкованих йому суб’єктів, за обов’язкового узгодження 

положень підзаконного нормативного акта із змістом законів, Конституції або 

загальних принципів права [61, с. 127].  

Головна вимога, яка випливає з принципу юридичної (правової) 

визначеності у контексті розмови про повноваження суб’єктів публічної влади, 

доволі чітко була сформульована у рішенні ЄСПЛ у справі «Olsson v. Sweden», в 

якому суд зазначив, що закон, яким надаються повноваження певним органам 

державної влади, має бути таким, щоб обсяг повноважень та спосіб їх 

застосування були зазначені з достатньою чіткістю та при цьому враховувалася 

легітимна мета того чи іншого вживаного заходу в тій чи іншій ситуації, щоб 

надати індивіду адекватний захист від свавільного втручання [62]. Водночас 

наголосимо на тому, що вимога юридичної (правової) визначеності стосується 

не лише втручальних, а й сприяючих повноважень публічної адміністрації [63, 

с. 43,44], оскільки Конституція України, формулюючи стандарти діяльності 

останньої, не проводить між ними жодних відмінностей.  
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По-третє, поряд із завданнями та повноваженнями суб’єктів публічної 

влади у ч. 2 ст. 19 Конституції України йдеться також і про спосіб, в якій 

відповідні повноваження мають бути реалізовані, тобто про адміністративну 

процедуру, яка узагальнено може бути визначена як нормативно-закріплений 

порядок розгляду й вирішення адміністративної справи та прийняття 

індивідуального адміністративного акта, а в деяких випадках і виконання такого 

акта [64, с. 18]. При цьому важливість адміністративно-процедурної форми 

діяльності суб'єктів публічної адміністрації важко  переоцінити, адже завдяки 

останній розв’язується чимала кількість принципових задач, а саме: 1) фізична 

особа, як носій основних прав, набуває статусу повноправного і, певною мірою, 

рівноправного учасника публічно-правових відносин; 2) забезпечується 

законність правозастосовної діяльності; 3) підвищується ефективність 

діяльності суб’єктів публічної влади загалом [57, с. 158].  

На жаль, нормативне забезпечення процедурної складової діяльності 

суб’єктів публічного права в Україні нині перебуває на низькому рівні, що 

підтверджується відсутністю комплексного юридичного акта (закону чи 

кодексу) про адміністративні процедури. Проект Закону України “Про 

адміністративну процедуру” від 14.05.2020 р. № 3475 (яким було замінено 

Проект Адміністративно-процедурного кодексу України) наразі знаходиться на 

розгляді Верховною Ради України [65], а  потреба в його прийнятті не викликає 

жодних сумнівів, оскільки, за слушним зауваженням А. А. Пухтецької, 

кодифікація адміністративного законодавства України у сфері взаємостосунків 

органів публічної влади з приватними особами є важливим кроком у напрямі 

уніфікації правового регулювання адміністративних процедур, нормативної 

фіксації загальнообов’язкових вимог щодо діяльності адміністративних органів, 

створення ефективного правового механізму реалізації та захисту прав 

приватних осіб у визначеній сфері. Систематизація та кодифікація 

адміністративно-процедурного сегменту нормативного масиву вітчизняного 

законодавства, продовжує авторка, сприяє запровадженню демократичних 

стандартів діяльності органів публічної адміністрації, виступає однією із 
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передумов розвитку в Україні правової держави, утвердження верховенства 

права, громадянського суспільства, забезпечення всебічної реалізації прав та 

свобод, законних інтересів громадян [66]. 

Отже, першими та найбільш визначальними засадами діяльності будь-

якого суб’єкта публічної адміністрації виступають закріплені на рівні 

Конституції та законів України його завдання, повноваження та способи 

діяльності. При цьому названі елементи є не тільки і не стільки елементами 

правового статусу названих суб’єктів (про що мова буде йти у підрозділі 2.1 

цього дослідження), скільки складовими механізму реалізації публічних 

функцій або, у нашому випадку, механізму забезпечення фінансової безпеки 

держави. Саме завдяки їм він наповнюється певним змістом, набуваючи 

необхідної конкретизації. Однак для його належного функціонування згаданих 

елементів недостатньо, адже він являє собою не статичну, а динамічну систему, 

а раз так, то в якості його наступної складової мають бути визначені відповідні 

суб’єкти, які, власне, і будуть приводити його у дію. Саме такий підхід, 

пов’язаний з виділенням суб’єктів, узгоджується з пануючими на сьогоднішній 

день у літературі точками зору щодо змісту таких категорій, як «механізм 

держави» [67], «механізм реалізації функцій держави» [68], механізм реалізації 

функцій глави держави [69] тощо, які за своїм змістом є однорідними з 

поняттям «механізм забезпечення фінансової безпеки держави».  

У адміністративно-правовій доктрині останнім часом дослідження тієї чи 

іншої проблеми крізь призму механізму адміністративно-правового 

забезпечення  є популярним напрямком дослідження, і забезпечення фінансової 

безпеки не залишається осторонь. про що свідчать роботи О. М. Рєзніка [26; 

70],  Т. А. Кобзєвої [71],  О. О. Бригинця [8; 72], А. Ю. Присяжнюка [73],  

О. Є. Користіна [74], С. І. Лекаря [75; 76], А. Ю. Ковальчука [77] та ін. 

Під терміном “механізм” розуміють внутрішню побудову, систему чого-

небудь, сукупність станів і процесів, з яких формується певне фізичне, хімічне 

та інше явище [78, с. 523; 79];  спосіб функціонування, систему елементів 

впливу [80, с. 383–384]; певний набір взаємоузгоджених відносин, методів і 



37 
 

засобів, які забезпечують належне функціонування системи, або складне 

системне утворення, що органічно поєднує в собі різні складові елементи [81, с. 

72]; завжди певна функціональна характеристика об’єкта, тому його потрібно 

застосовувати не для структурного опису системи органів, а для з’ясування 

функціональної специфіки різних частин [82, с. 213]; сукупність методів, форм, 

прийомів, способів, завдяки правильному використанню яких можливо буде 

досягти оптимальної організації всіх елементів системи, їх ефективного 

функціонування, що в результаті повинно привести до отримання бажаного 

результату [83, с. 37]. 
 

У свою чергу, під терміном “забезпечення” розуміється створення 

надійних умов для здійснення чого-небудь; гарантування чого-небудь; захист, 

охорону кого-небудь або чого-небудь від небезпеки [84, с. 85]; надання чогось 

кимось у достатній кількості, створення усіх необхідних умов для здійснення 

чогось, гарантування чогось [85, с. 581]; створення під час здійснення 

відповідної управлінської діяльності необхідних умов для належного виконання 

цього процесу й одержання бажаного кінцевого результату [26, с. 54];  

регулювання за допомогою норм  права суспільних відносин, що виникають в 

процесі реалізації прав і свобод людини та громадянина, вплив на них за 

допомогою передбачених у законодавстві елементів [86, с. 83]. 

В адміністративно-правовій доктрині під поняттям “механізм 

адміністративно-правового забезпечення фінансової (економічної) безпеки 

держави розуміється система органів державної влади та різноманітних 

інститутів громадянського суспільства, які на основі норм законодавства та за 

допомогою певних методів, форм, засобів і способів забезпечують фінансово-

економічну безпеку держави, а його ознаками виступають: системність; 

плановість; безперервність функціонування даного механізму; підконтрольність 

суб’єктів; особливий склад суб’єктів, на які покладено обов’язок забезпечення 

фінансово-економічної безпеки держави; здійснення застосування цього 

механізму за допомогою адміністративно-правових норм [26, с. 54-55]. 

Елементний склад механізму адміністративно-правового забезпечення 
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трактується дослідниками по-різному. Так, О. Саєнко виділяє чотири елементи 

такого механізму: 1) нормативно-правовий блок; 2) інституційно-

організаційний; 3) кадровий; 4)  інформаційно-аналітичний [87, с. 10]. На думку 

О. Є. Користіна, функціональний механізм забезпечення економічної безпеки 

складається з таких елементів: 1) державний апарат; 2) система місцевого 

самоврядування; 3) органи влади Автономної Республіки Крим. [74]. У свою 

чергу, на на погляд А. Ю. Присяжнюка, структура адміністративно-правового 

механізму забезпечення економічної безпеки держави повинна включити 

наступні елементи: 1) нормативно-правовий  блок  як  сукупність  норм  права,  

нормативно-правових актів, юридичних фактів; 2) інституційно-організаційний 

блок, тобто система органів управління в сфері забезпечення економічної 

безпеки; 3) процедурно-функціональний блок як принципи, інструменти, 

методи регулювання, відповідні процедури та алгоритми реалізації діяльності 

щодо забезпечення економічної безпеки держави; 4) забезпечувальний   блок,   

який   охоплює   питання   кадрового, інформаційного, матеріально-технічного 

забезпечення); інформаційно-аналітичний блок – аналіз стану розвитку та 

існування об’єкта забезпечення [73, с. 811]. У свою чергу, С. Шаптала веде мову  

про правову, організаційну та функціональну єдність, що втілюється в механізмі 

державно-правового забезпечення економічної безпеки України, де єдність 

забезпечується спільною правовою основою механізму та єдиною природою 

його організаційної структури [88, с. 119]. 

С. І. Лекарь до структури адміністративно-правового механізму 

забезпечення економічної безпеки держави відносить: 1)систему державних 

органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати державне регулювання 

економіки; 2) методи та важелі державного регулювання економіки; 

3) нормативно-правове забезпечення суспільних відносин в економічній сфері 

[75, с. 18]. А. Ю. Ковальчук серед елементів механізму забезпечення називає: 

1) державні та недержавні суб’єкти, громадяни; 2) правові  норми,  які  

встановлюють  повноваження,  функції  суб’єктів, тобто забезпечують 

змістовність впливу та взаємозв’язки; 3) методи, засоби діяльності, спрямовані 
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на забезпечення стабільного розвитку економіки держави; 4) види, форми дій 

(активні, пасивні), при цьому акцентуючи, що всі елементи об’єднані спільною 

метою, а характерними ознаками їх сукупності є взаємозв’язок і взаємодія. 

Взаємодія елементів виражається в тому, що механізм забезпечення фінансово-

економічної безпеки набуває нових рис, забезпечує взаємний перехід елементів 

до тієї комбінації, яка надає ознак динамічності процесу. Саме системний підхід 

дає можливість визначити як риси названих елементів окремо, так і їх 

об’єднання в ціле – механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки [77, 

с. 138]. 

Спробуємо визначитися і ми з елементним складом механізму 

адміністративно-правового забезпечення фінансової безпеки держави. 

Як було зазначено на початку цього підрозділу,  першими та найбільш 

визначальними засадами діяльності будь-якого суб’єкта публічної влади є 

закріплені на рівні Конституції та законів України його завдання, повноваження 

та способи діяльності. Названі елементи є складниками механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави, завдяки яким він наповнюється певним змістом, 

набуваючи необхідної конкретизації.  

Ведучи мову про суб’єктів, які беруть участь у забезпеченні фінансової 

безпеки держави, у контексті ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 19 Конституції України [1] 

варто звернути увагу на те, що у них, в якості останніх, називаються лише 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Зрозуміло, що 

цей висновок стосується і усіх інших сфер (напрямів) реалізації публічної влади 

в Україні. Проте, як вже було зазначено вище, до суб’єктів публічної влади, які 

не є ані органами державної влади, ані органами місцевого самоврядування, 

зараховуються також і органи влади АР Крим, а також суб’єкти делегованих 

повноважень. З огляду на це формулювання названих статей Конституції 

України виглядають неповними, а подекуди й небезпечними, адже можуть 

викликати хибну уяву про те, що останнє названі суб’єкти нібито не пов’язані у 

своїй діяльності вимогами Конституції та законів України. Відповідно, за 

доцільне вважається розширення переліку суб’єктів, згаданих у ч. 2 ст. 6 та ч. 2 
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ст. 19 Конституції України, за рахунок включення до нього й інших, задіяних на 

постійній або тимчасовій основі у реалізації публічних функцій [61, с. 129].  

На наш погляд, до категорії суб’єктів, які задіяні у забезпеченні 

фінансової безпеки держави, необхідно відносити: 1) органи загальної 

компетенції; 2) органи спеціальної галузевої компетенції; 3)  органи спеціальної 

функціональної компетенції; 4) органи місцевого самоврядування; 5) суб’єктів 

приватного сектору, представлених інститутами громадянського суспільства та 

бізнесом. 

Серед органів загальної компетенції як суб'єктів забезпечення фінансової 

безпеки держави варто виділити двох — Кабінет Міністрів України та Раду 

міністрів Автономної Республіки Крим. Кабінет Міністрів України як вищий 

орган у системі органів виконавчої влади реалізує такі основні повноваження у 

сфері економіки та фінансів: 

 забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює 

прогнозування та державне регулювання національної економіки; забезпечує 

розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного та 

соціального розвитку; 

 визначає доцільність розроблення державних цільових програм з 

урахуванням загальнодержавних пріоритетів та забезпечує їх виконання; 

 здійснює відповідно до закону управління об’єктами державної 

власності, у тому числі корпоративними правами, делегує в установленому 

законом порядку окремі повноваження щодо управління зазначеними об’єктами 

міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим 

державним адміністраціям та відповідним суб’єктам господарювання;  

 подає Верховній Раді України пропозиції стосовно визначення 

переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; 

приймає рішення про залучення радників для підготовки до приватизації та 

продажу об’єктів; 

 сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом 

усіх форм власності та соціальній спрямованості національної економіки, 
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здійснює заходи щодо демонополізації та антимонопольного регулювання 

економіки, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури; 

 забезпечує здійснення державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності; 

 забезпечує розроблення і виконання програм структурної 

перебудови галузей національної економіки та інноваційного розвитку, 

здійснює заходи, пов’язані з реструктуризацією та санацією підприємств і 

організацій, забезпечує проведення державної промислової політики, визначає 

пріоритетні галузі промисловості, які потребують прискореного розвитку; 

 забезпечує захист та підтримку національного товаровиробника; 

 визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, 

порядок формування та розміщення державного замовлення на її виробництво, 

вирішує відповідно до законодавства інші питання щодо задоволення 

державних потреб у продукції (роботах, послугах); утворює згідно із законом 

державні резервні фонди фінансових і матеріально-технічних ресурсів та 

приймає рішення про їх використання; 

 забезпечує проведення державної аграрної політики та продовольчу 

безпеку держави; 

 забезпечує проведення державної фінансової та податкової 

політики, сприяє стабільності грошової одиниці України; 

 розробляє та схвалює Бюджетну декларацію, розробляє проекти 

законів про Державний бюджет України та про внесення змін до Державного 

бюджету України, забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою 

України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про 

його виконання; приймає рішення про використання коштів резервного фонду 

Державного бюджету України; 

 обслуговує державний борг України, приймає рішення про випуск 

облігацій державних внутрішніх та зовнішніх позик; 

 організовує державне страхування; 

 забезпечує проведення державної політики цін та здійснює 



42 
 

державне регулювання ціноутворення; 

 забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики України, 

здійснює в межах, визначених законом, регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності; 

 організовує та забезпечує здійснення митної справи; 

 бере участь у складанні платіжного балансу та організовує роботу із 

складання зовнішньоторговельного балансу України, забезпечує раціональне 

використання державних валютних коштів; 

 виступає гарантом щодо позик, які у визначених законом про 

Державний бюджет України межах надаються іноземними державами, банками, 

міжнародними фінансовими організаціями, а в інших випадках - відповідно до 

міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України та ін.[89, ст. ст. 1, 20]. 

В контексті нашого дослідження серед органів спеціальної галузевої 

компетенції доцільно виділити Міністерство фінансів України, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство закордонних справ 

України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство юстиції України 

та ін.  

Так, Міністерство фінансів України  є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України, основними завданнями якого виступають: 

1) забезпечення формування та реалізація державної фінансової, 

бюджетної та боргової політики, державної політики у сфері міжбюджетних 

відносин та місцевих бюджетів, державної політики у сфері державного 

пробірного контролю, бухгалтерського обліку та аудиту; 

2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного фінансового 

контролю, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до 

законодавства, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
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одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення; 

3) забезпечення формування державної політики у сфері організації та 

контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності; 

4) забезпечення спрямування бюджетних коштів відповідно до цілей 

та пріоритетів, визначених у щорічному посланні Президента України до 

Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, 

Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних 

документах економічного і соціального розвитку [90, п.п. 1, 3]. 

Серед органів спеціальної функціональної компетенції доцільно виділити 

Раду Національної безпеки і оборони України, Національний банк України, 

Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, 

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку України, 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, органи прокуратури та судові органи України. Як зазначає 

С. І. Лекарь, діяльність зазначених суб’єктів спрямована на забезпечення 

ефективності розвитку того чи іншого соціально-економічного комплексу, але 

суб’єктом реалізації адміністративно-правового механізму забезпечення 

економічної безпеки є держава в особі уповноважених органів державної влади. 

При цьому центральне місце серед них належить правоохоронним органам, до 

завдань яких віднесено запобігання вчиненню, виявлення, припинення, 

розслідування та притягнення до юридичної відповідальності осіб, винних у 

скоєнні адміністративних та кримінальних правопорушень, що посягають на 

фінансово-економічні інтереси держави [75, с. 18–19]. 

Досить доречними виглядають і висновки О. М. Рєзніка, що  забезпечення 

фінансової безпеки не може бути ефективним без активної участі в ньому 

суб’єктів господарювання (підприємств, установ, організацій тощо), пов’язаних 

із ними інститутів громадянського суспільства (зокрема, політичних партій, 

профспілок, організацій підприємців та ін.), а також самих громадян [26, с. 58]. 

При цьому, як зазначає З. В. Гбур, громадяни України реалізують національні 
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інтереси через здійснення своїх конституційних права та обов’язків щодо участі 

у виборах, референдумах, в інших формах безпосередньої демократії, у тому 

числі через обрані ними органи державної влади та місцевого самоврядування, 

здійснення інших заходів щодо забезпечення національної (зокрема, 

економічної) безпеки України, передбачених національним законодавством. 

Громадяни та їх об’єднання мають право відповідно до чинного законодавства 

України на одержання інформації про діяльність органів державної влади у 

сфері забезпечення економічної безпеки та брати безпосередню участь у 

забезпеченні економічної безпеки; крім того громадяни України та громадські 

об’єднання мають можливість привернути увагу суспільних, державних 

інститутів до небезпечних явищ i процесів у сфері економічної безпеки, 

захищати власні права щодо реалізації особистих економічних інтересів 

засобами дозволеними законом [91, с. 7]. 
 
Вважаємо, що вагому роль у забезпеченні належного функціонування 

суб’єктів публічної влади відіграє також і відповідальність, яка покликана 

слугувати збереженню стабільності й цілісності соціальної системи, спонукати 

останніх до належного виконання покладених на них завдань [92, с. 37] і яку 

обґрунтовано пропонується зводити до двох основних груп – політичної та 

юридичної відповідальності [93]. Такий розподіл видів відповідальності 

суб’єктів публічної влади, як зазначає Н. В. Галіцина,  повною мірою 

узгоджується з особливостями їх юридичних статусів, що сприяє забезпеченню 

її невідворотності та повному «покриттю» нею усіх можливих проявів 

неправомірної (недоцільної) поведінки (рішень, дії чи бездіяльності) останніх 

[57, с. 162]. Підтвердженням значення відповідальності для забезпечення 

належного функціонування механізму реалізації функцій держави взагалі та 

тих, що пов’язані із фінансовою сферою зокрема, є й згадка про неї у 

Конституції України. Наразі йдеться, наприклад, про ч. 2 ст. 3, де зазначено, що 

держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а також ст. 56, яка 

забезпечує кожному право на відшкодування за рахунок держави чи органів 

місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої 
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незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при 

здійсненні ними своїх повноважень [1].  

Функціонування механізму забезпечення фінансової безпеки держави 

здійснюється у межах правового поля, а раз так, то невід’ємним його елементом 

мають бути визначені й правовідносини. Саме правовідносини 

опосередковують діяльність суб’єктів публічної влади; через них відбуваються 

контакти останніх з приватними особами та іншими представниками публічної 

влади. Проте аналіз наукової літератури, присвяченої вивченням різних видів 

механізмів у контексті реалізації публічної влади, показав, що більшість 

авторів, наголошуючи на його динамічному характері та розглядаючи в якості 

елементів останнього форми і методи діяльності органів влади, правові акти та 

інструменти діяльності держави взагалі не згадують про правовідносини чи 

згадують поміж іншим, з чим, однак, погодитися не можна. Правовідносини 

являють собою єдино можливу і допустиму форму функціонування влади та її 

представників як у середині відповідної організації, так і у зовнішньому 

середовищі. Інакше кажучи, без правовідносин згадані вище форми та методи 

діяльності, правові акти та інструменти набувають значення конструкцій, 

існуючих лише на теоретичному рівні. Правовідносини ж надають їм 

практичного «забарвлення», переводячи тим самим механізм, що аналізується, у 

стан дії. Тому ми цілком підтримуємо висновок Г. Бистрик про те, що одним із 

сучасних напрямів вивчення, у її випадку – механізму держави, а у нашому – 

механізму реалізації концепції соціальної держави, має стати аналіз тих його 

елементів, які забезпечують «зворотній зв’язок» між державою (в її 

матеріальному значенні) і суспільством [67]. Саме такий зв’язок і 

забезпечується за рахунок правовідносин.  

Відповідно, правовідносини у контексті механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави виконують такі функції: 1) сприяють досягненню 

мети, яка знаходить фіксацію або випливає із змісту норм права; 

2) забезпечують взаємний зв’язок учасників названого механізму між собою; 
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3) гарантують двосторонність зв’язку між згаданими учасниками через їх 

взаємне уповноваження та зобов’язання; 4) приводять до індивідуалізації 

суб’єктів публічної адміністрації та приватних осіб, задіяних у забезпеченні 

фінансової безпеки держави.  

Таким чином, на підставі викладеного можна дійти висновку, що 

забезпечення фінансової безпеки держави відбувається у межах правового 

механізму, який, сприяючи переведенню із статичного у динамічний стан, 

складається, з наступних обов’язкових елементів: 

1) системи суб’єктів публічної влади, задіяних у забезпеченні 

фінансової безпеки держави; 

2) завдань, повноважень та способів (процедур) їх діяльності; 

3) відповідальності суб’єктів публічної адміністрації, залучених  до 

забезпечення фінансової безпеки держави, за неналежне виконання покладених 

на них завдань; 

4) правовідносин, у межах яких відбувається розв’язання завдань, 

покладених на суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави. 

Правовий механізм забезпечення фінансової безпеки держави є 

полісистемним утворенням, адже різновекторність завдань, які виконуються у 

названій сфері великою кількістю суб’єктів, що володіють подекуди 

принципово різним правовим статусом, робить неможливим його нормативне 

забезпечення лише силами однієї галузі права. З огляду на це, а також 

враховуючи положення, сформульовані у літературі на предмет побудови 

системи права [94; 95; 96] вбачається допустимим вести мову про одночасне 

існування:  

– конституційно-правового механізму забезпечення фінансової безпеки 

держави (його основу закладають норми Конституції України та 

конституційних законів, а суб’єктами реалізації виступають Верховна Рада 

України, Президент України, Кабінет Міністрів України у ситуації, коли вони 

реалізують свій саме конституційно-правовий статус); 

– міжнародно-правового механізму забезпечення фінансової безпеки 
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держави (основу становлять норми міжнародного права, а суб’єктами реалізації 

виступають учасники міжнародно-правових відносин, представлені насамперед 

державами, міжнародними міжурядовими організаціями, державоподібними 

утвореннями); 

– адміністративно-правового механізму забезпечення фінансової безпеки 

держави (основу становлять норми адміністративного права, а суб’єктами 

реалізації виступає публічна адміністрація, у тому числі і суб’єкти делегованих 

повноважень); 

– приватно-правового механізму забезпечення фінансової безпеки 

держави (основу становлять норми приватного права, а суб’єктами реалізації є 

фізичні особи та юридичні особи приватного права); 

– кримінально-правового механізму забезпечення фінансової безпеки 

держави (основу становлять норми кримінального права, а суб’єктами 

реалізації виступають правоохоронні та судові органи); 

– процесуально-правового механізму забезпечення фінансової безпеки 

держави (основу становлять норми адміністративно-процесуального та 

цивільного процесуального права, а суб’єктами реалізації виступають 

адміністративні суди та суди загальної (цивільної) юрисдикції). 

Аналізу елементів адміністративно-правового механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави крізь призму діяльності правоохоронних органів як 

суб'єктів забезпечення буде присвячено другий розділ цього дослідження. 

 

 

1.3. Ґенеза адміністративно-правового механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави та історіографія його дослідження у 

вітчизняній адміністративно-правовій доктрині 

 

 

Наявність фінансової системи є невід’ємною складовою будь-якої 

держави, формування якої відбувалося протягом тривалого часу та 
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безпосередньо пов'язане з розвитком державності. Кожна держава, і Україна у 

тому числі, захищає свою фінансову систему від злочинних посягань за 

допомогою правоохоронних органів, які виконують певні завдання у сфері 

адміністративно-правового забезпечення стабільності та сталого розвитку 

національної економіки. 

Історіографія дослідження діяльності правоохоронних органів із 

забезпечення фінансової безпеки держави у вітчизняній правовій доктрині є 

важливою для з’ясування її правової природи, передумов виникнення та 

напрямків розвитку в контексті  розвитку вітчизняної адміністративно-правової 

науки та генезою законодавчого регулювання засад діяльності правоохоронних 

органів у досліджуваній сфері. 

Виникнення проблеми безпеки пов’язане з першими спробами держави 

оцінити загрози навколишнього світу, при цьому життя виступає способом 

оцінки якості забезпечення безпеки. Вперше згадується про безпеку у 28 розділі 

книги Єзекіїля Старого Заповіту, де зазначалося: «І буде роботою істини мир, а 

працею правди – спокій і безпека навіки» [97, с. 143]. Це є яскравим свідченням 

актуальності питань безпеки з доісторічних часів. 

 В античній філософії виникає питання взаємозв’язку безпеки з 

господарськими та політичними відносинами (безпека як захист держави та її 

громадян від різних загроз, зокрема, з волі злих сил) та надається її перші 

визначення:  це  можливість пристосування людини до умов життя і виживання 

найбільш пристосованих істот (Демокріт) [98, с. 129]; це самозбереження 

(Арітотель) [99, с. 176];   це тихе сімейне життя та на відстані від натовпу 

(Епікур) [100, с. 332]; це відсутність небезпеки для людини (Платон)  [101, с. 

211].  

В епоху становлення християнства і раннього середньовіччя безпека 

розглядалась як невід’ємний атрибут божественного провидіння, як функція 

віри, а  розвиток християнства призвів до зміни розуміння сутності безпеки та 

умов її забезпечення. Православ’я зберегло вихідну християнську 

загальносоціальну  спрямованість віри у загальне спасіння – звідси соборність 
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як сутність безпеки особистості, реалізована тільки в єдності з суспільством, а 

от католіцизм формувався як організація, одним із вирішальних завдань якої 

було забезпечення власної безпеки специфічними методами (з позицій 

військової організації). У свою черг, протестантизм створювався як релігія, у 

якій безпека розглядалася крізь призму індивідуальної економічної захищеності 

[102, с. 422].  

У Середньовіччі під безпекою розуміли спокійний стан духу людини, яка 

вважала себе захищеною від будь-якої небезпеки. Але цей термін, не зважаючи 

на його трактування у словнику Роберта [103, с. 167], не набув широкого 

розповсюдження і практично не використовувався  у Європі майже до XVII 

століття. Тільки у XVII-XVIII ст. під впливом філософських концепцій 

Т. Гоббса, Д. Локка, Н. Макіавеллі, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спінози  держава починає 

сприйматися як гарант забезпечення загального добробуту і безпеки [8, с. 26]. 

Війни і революції XIX століття у Європі значно змінили концепцію безпеки 

і термін «безпека» отримує нове трактування: безпека – це певний стан, 

ситуація спокою, що виявляється в результаті реальної небезпеки (як фізичної, 

так і моральної), а також матеріальні, економічні, політичні умови, відповідні 

органи та організації, що сприяють  створенню цієї ситуації [104, с. 13-14].  

Надалі визначення безпеки трансформувалося у поняття стану, при якому будь-

який суб’єкт перебуває в положенні захищеності і не піддається негативному 

впливу небажаних чинників [8, с. 27].  

У ХVІІІ столітті розпочалось і змістовне наповнення поняття “безпека 

держави” на фоні бурхливого розвитку національних держав Європи, при цьому 

концепція національної безпеки розглядалася лише як один із підходів до 

вивчення проблем безпеки і була сформульована Дж. Медісоном [105, с. 346-

347] та доопрацьована на початку ХХ ст. У. Ліппманом, який зазначав,  що 

станом безпеки держави можна визначити такий стан, коли їй не доводиться 

поступатися власними інтересами для уникнення війни, і вона може адекватно 

захистити себе військовим способом [106, с. 277-278]. 

Слід наголосити, що формування підвалин забезпечення економічної 
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безпеки держави пов'язане з поліцеістикою та поліцейською діяльністю,  

первісне розуміння якої збігається з поняттям управління державними справами 

(оскільки термін «поліція» походить від грецького «поліс», тобто місто-

держава), та охоплює і сферу економіки [107, с. 117].  Посилення  держави як 

суб'єкта правовідносин в кінці XVIII - на початку XIX ст. стали передумовою 

для формулювання її особливого правового статусу, а у першій  половині 

ХІХ ст. під впливом ідей Великої французької революції постає питання 

організації адміністративного управління і всієї державної влади на 

законодавчій основі, встановлення в адміністративних відносинах державних 

гарантій, захисту демократичних прав і свобод громадян та контролю над 

владою, що включає дієві правові механізми, інститути і правові засоби [108, 

с. 266]. 

У ХІХ ст. регулювання економічної сфери  здійснювалося за допомогою 

норм поліцейського права, об’єднаних у межах інституту поліції благоустрою 

(закони «благоустрою»), поряд з яким визнавалося існування й інституту 

безпеки (закони «благочинія»), предметом якого виступала охорона порядку та 

безпеки суспільства і його членів. Застосуванням норм поліцейського права 

займалися безпосередньо органи поліції, які опікувалися не лише подоланням 

протиправних проявів поведінки приватних осіб та усуненням їх причин і умов, 

а й управлінням сферою господарювання [109, с. 137], що дозволяє вести мову 

про формування саме у цей період підвалин сучасної системи адміністративно-

правового забезпечення діяльності правоохоронних органів у сфері економічної 

(і фінансової як її складової) безпеки держави. 

За радянських часів термін “безпека” починає активно вживатися  

постановах уряду періодів Нової економічної політики та індустріалізації 

народного господарства. Закріплюється у законодавстві і термін «охорона 

громадської безпеки», під яким розуміється діяльність, спрямована на боротьбу 

зі злочинами проти держави та проголошується пріоритет державних інтересів 

над  інтересами особи, адже новоутворена держава краще знає, як захистити 

кожного конкретного громадянина, тобто, захищаючи державні інтереси, тим 
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самим всебічно охороняє права та інтереси власних громадян. Як наслідок – 

посягання на інтереси держави каралося набагато жорсткіше, ніж протиправні 

дії щодо конкретної особи [8, с. 27].  

Забезпечення економічної безпеки держави покладається на правоохоронні 

органи, які формуються саме у цей період. Так, у червні 1924 р.  

Всеукраїнською нарадою працівників Народного комісаріату внутрішніх справ  

було прийнято постанову «Про діяльність органів міліції», відповідно до якої 

напрямами вдосконалення подальшої роботи міліції проголошувалася боротьба 

з протиправними діяннями проти власності, розкраданнями, бандитизмом, 

фальшивомонетництвом. Відповідно до Положення «Про Державне політичне 

управління УСРР», затвердженого  Всеукраїнським центральним виконавчим 

комітетом та  Радою народних комісарів УСРР 13 серпня 1924 р.   відомство 

державної безпеки виводилося з підпорядкування НКВС УСРР й утворювалося 

при РНК УСРР. Одним із провідних підрозділів Державного політичного 

управління стає Економічний відділ, який потім було перетворено у Економічну 

частину, головними завданнями якого, серед інших, була боротьба з 

хабарництвом, безгосподарністю, навмисним невиконанням зобов’язань за 

договорами, а згодом – боротьба зі спекуляцією, службовими й господарськими 

злочинами [110, с. 18-19]. 

Прикладом взаємодії правоохоронних органів у ці часи стає боротьба з 

фальшивомонетництвом. Так, у 1923 році Рада праці та оборони СРСР створила 

комісію в складі ДПУ, НКВС, Народного комісаріату фінансів, Держбанку та 

Держзнаку, яка прийняла рішення об’єднати зусилля Економічного відділу, 

Центрального управління карного розшуку, Народного Комісаріату фінансів 

щодо боротьби з фальшивомонетництвом, створивши при Економічному відділі 

Центральну трійку для протидії підробці коштів. Результатом спільної роботи 

правоохоронних органів стало напрацювання специфічних методів і заходів 

боротьби, було створено агентурно-повідомний апарат, централізовану систему 

обліку фальшивомонетників, фальшивих грошових знаків, «почерку» 

підпільних фабрик з виготовлення таких знаків тощо, що дозволило 
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економічним підрозділам органів держбезпеки, якщо й не повністю здолати, але 

завдати нищівного удару одному з найбільш поширених злочинів, який 

спричиняв суттєві збитки радянській економіці [26, с. 74]. 

Першим правоохоронним підрозділом у системі суб’єктів боротьби з 

економічною злочинністю, створеним у 1937 р., стає Відділ боротьби з 

розкраданням соціалістичної власності та спекуляцією у складі Головного 

управління міліції Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР, який 

протидіяв розкраданню соціалістичної власності в організаціях та установах 

державної торгівлі, споживчої кооперації, заготівельних організаціях й ощадних 

касах,  боровся зі спекуляцією та фальшивомонетниками. З 1941 р. Цей відділ 

почав опікуватися і боротьбою з  контрабандою [111].  

Після возз’єднання в складі УРСР Західної України, Північної Буковини 

та трьох районів Бессарабії у новоутворених західних областях республіки було 

сформовано органи міліції та відповідні підрозділи, що забезпечували охорону 

господарських об’єктів і збереження в них майна. А там, де апарати Відділу  

боротьби з розкраданням соціалістичної власності та спекуляцією не були 

утворені, боротьбу з розкраданнями соціалістичної власності і спекуляцією 

вели інші служби міліції, зокрема й карний розшук [26, с. 75]. 
 

Із проголошенням незалежності України та у зв’язку зі зміною форм 

власності в державі, Відділ боротьби з розкраданням соціалістичної власності 

Наказом Міністерства внутрішніх України від 2 вересня 1991 року було 

замінено на Службу захисту економіки від злочинних посягань, однак вона 

проіснувала лише до 1993 року, коли  Постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 липня 1993 року було створено Державну службу боротьби з економічною 

злочинністю як складову частину кримінальної міліції системи Міністерства 

внутрішніх справ, яка мала у своєму складі такі структурні підрозділи: 

1) департаменти – державної служби боротьби з економічною злочинністю 

Міністерства внутрішніх справ, фінансової та економічної безпеки Міністерства 

внутрішніх справ; 2) управління; 3) відділи, 4) відділення ДСБЕЗ головних 

управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці 
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Крим, областях, м. Києві та Севастополі, на транспорті; 5) відділи, відділення 

(групи, сектори) ДСБЕЗ міських, районних управлінь і відділів, лінійних 

управлінь, відділів, відділень, пунктів, підрозділів спеціальної міліції [112]. 
 

Відповідно до чинного на той час законодавства та покладених завдань 

Державна служба боротьби з економічною злочинністю: 1) виявляла і 

розкривала господарські, посадові та інші злочини  в галузі економіки і  

вживала заходи до запобігання їм; 2) аналізувала стан  злочинності,  визначала  

основні  напрями  і  тактику оперативно-службової діяльності, пов'язаної  з  

виявленням правопорушень у державному і  приватному  секторах економіки;  

3)  проводила  в  установленому  законом  порядку   перевірку матеріалів про  

корисливі  зловживання,  дізнання  у  кримінальних справах  щодо  злочинів  у  

галузі  економіки;  4)  брала  участь  у виявленні фактів хабарництва, корупції та  

інших   зловживань,   у  тому  числі  пов'язаних  з  приватизацією державної   

власності,   та  вживає  заходів  до  запобігання  їм; 5) виявляла осіб, які  

займаються підробленням грошей та цінних паперів, а також проводила  

профілактичну роботу серед них та ін. [112]. 

У 2012 р. на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ від 3 вересня 

2012 року № 769  «Про організацію діяльності підрозділів Державної служби 

боротьби з економічною злочинністю» було створено Департамент державної 

служби боротьби з економічною злочинністю, на який покладалися обов'язки 

щодо: 1) здійснення  планування  оперативно-службової  діяльності  ДДСБЕЗ, 

узагальнення зарубіжного досвіду у напрямку протидії економічнім злочинам, 

розроблення методичних рекомендацій і посібників; 2) організації та здійснення 

протидії злочинам у сфері економіки; 3) аналізу стану та чинників економічної 

злочинності, прогнозування криміногенної ситуації в сфері економіки; 

4) організації    розроблення    та    реалізації    програм,    оперативно- 

профілактичних операцій, інших заходів з метою активізації протидії 

економічній злочинності по визначеним пріоритетним напрямам; 5) організації 

підготовки проектів нормативних актів з питань боротьби з економічною 

злочинністю; скасування застарілих нормативних актів; ведення 

систематизованого обліку актів Міністерства внутрішніх справ з питань 
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діяльності ДСБЕЗ; 6) вжиття заходів із встановлення майна та матеріальних 

цінностей, здобутих злочинним шляхом, щодо яких суд може винести рішення 

про їх стягнення для відшкодування завданих збитків чи виконання додаткового 

покарання у вигляді конфіскації майна, та захисту бюджетних коштів від 

протиправних посягань, забезпечення законності процедур закупівлі товарів, 

робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів; 7) організації 

роботи з протидії злочинам у сфері господарської діяльності та руйнування 

злочинних схем у сферах економіки, земельних відносин і використання 

державного майна, запобігання незаконному використанню надр та інших 

природних ресурсів, легалізації злочинних доходів; 8) організації і здійснення 

оперативно-розшукової діяльності з метою виявлення та припинення 

економічних злочинів та ін. [113]. 

Державна служба боротьби з економічною злочинністю та Департамент 

державної служби боротьби з економічною злочинністю проіснували до 2014 р. 

(причому існували протягом 2012-2014 рр. одночасно)  - початку діяльності 

органів  Національної поліції України, у структурі яких у 2015 році було 

створено Департамент захисту економіки Національної поліції України як 

міжрегіональний територіальний орган у складі кримінальної поліції 

Національної поліції України.   

Стабільність податкової системи України як пріоритет державної 

економічної політики обумовив прийняття у 1990 р. Закону України “Про 

Державну податкову службу в Україні”  та створення такого суб'єкта публічної 

адміністрації. Трохи пізніше виявилося, що чинний статус податкової служби не 

зовсім відповідає рівню ринкових відносин у країні, а тому виникла нагальна 

потреба у підсиленні ролі податкової служби в криміногенних питаннях з 

метою забезпечення стабільного надходження податків і інших платежів до 

бюджетів усіх рівнів [114], а тому 5 жовтня 1992 року було затверджено 

постанову Кабінету Міністрів України № 559 «Питання державної податкової 

служби України» [115], відповідно до якої з метою запобігання, виявлення і 

припинення порушень податкового законодавства, а також створення умов для 

безпечної роботи працівників податкової служби у складі Головної державної 
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податкової інспекції України було створено управління податкових розслідувань 

та відповідні підрозділи при державних податкових інспекціях на місцях. У 

1993 році було утворено спеціальні підрозділи по боротьбі з кримінальним 

приховуванням прибутків від оподаткування у складі Державної служби 

боротьби з економічною злочинністю, які здійснювали  оперативно-розшукові 

заходи щодо встановлення фактів приховування прибутків від оподаткування 

[116]. 

Діяльність цих підрозділів виявилася неефективною, а тому  Указом 

Президента України «Питання державних податкових адміністрацій» від 30 

жовтня 1996 року № 1013/96  у складі Державної податкової адміністрації 

України було утворено податкову міліцію, причому цей правоохоронний орган  

фактично було створено на базі підрозділів з боротьби з кримінальним 

приховуванням прибутків від оподаткування Міністерства внутрішніх справ 

України і працівників підрозділів податкових розслідувань [117]. Легітимація 

діяльності податкової міліції відбулася у 1998  р., коли було прийнято ряд 

нормативно-правових актів, що врегульовували питання її правового статусу,  

зокрема, Закон України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з 

утворенням податкової міліції» від 5 лютого 1998 р. [118], яким, окрім КПК 

України, було внесено також зміни до Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» та ін. З 2011 року підрозділи податкової міліції входили 

до системи органів Міністерства доходів і зборів України, створеного в 

результаті об’єднання податкової та митної служб, а починаючи з 2014 року – у 

складі Державної фіскальної служби України, створеної Постановою Кабінету 

Міністрів України  від 21 травня 2014 р. № 160 [119]. 

Суб'єктом, задіяним у адміністративно-правовому механізмі забезпечення    

економічної безпеки держави, є Головне управління контррозвідувального 

захисту економіки Служби безпеки України, виникнення якого безпосередньо 

пов'язане зі створенням у 1954 році Комітету державної безпеки при Раді 

Міністрів УРСР, повноваження якого визначалися Положенням про Комітет 

державної безпеки при Раді Міністрів СРСР та його органи на місцях, 
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затвердженим Центральним комітетом Комуністичної партії Радянського Союзу  

та Радою Міністрів СРСР. У період до 1991 р. Економічне управління КДБ 

УРСР займалося здійсненням контррозвідувальної роботи на оборонних, 

народногосподарських та інших особливо важливих державних об’єктах, 

розслідуванням надзвичайних подій, охороною державної таємниці, допуском 

до секретної та особливо секретної роботи [120, с. 479]. 
 

20 вересня 1991 року згідно з Постановою Верховної Ради України «Про 

створення Служби національної безпеки України» КДБ УРСР було ліквідоване, 

а його матеріально-технічний потенціал передано Службі національної безпеки 

України. З грудня 1991 р. у складі Служби національної безпеки України 

починає функціонувати Управління економічної безпеки, а також відповідні 

підрозділи (самостійні або в складі органів контррозвідки) в регіонах. У січні 

1998 року Указом Президента України замість Управління економічної безпеки 

було створено Департамент економічної безпеки, що згодом був 

перейменований на Департамент контррозвідувального захисту економіки 

держави - підрозділ СБУ, функцією якого є організація та здійснення  

контррозвідувального захисту економічного, науково-технічного, оборонно-

промислового потенціалу держави, координація оперативно-розшукової 

діяльності органів і підрозділів Служби безпеки України в частині, що 

стосується його функціональності, у взаємодії з якими здійснюється розробка 

пропозицій та заходів щодо стратегії й тактики захисту економічних інтересів 

держави.  

Основними завданнями ДКЗЕД  виступають: 1) організація та здійснення 

контррозвідувального захисту економічного, науково-технічного та оборонно-

промислового потенціалу держави; 2) забезпечення контррозвідувального 

захисту фінансово-економічної, енергетичної, продовольчої та екологічної 

безпеки, інтелектуальної власності та технологічної безпеки, а також 

транспорту [121]. Саме тому зусилля Департаменту контррозвідувального 

захисту економіки держави СБУ спрямовуються на виявлення та нейтралізацію 

негативних процесів у фінансово-кредитній і бюджетній сферах: розкрадання 

іноземних кредитів та інвестицій, наданих міжнародними фінансовими 
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організаціями під державні гарантії, нецільове використання бюджетних 

коштів, різноманітні схеми ухилення від сплати податків та зборів, а також 

численні шахрайства з використанням банківської системи [122]. Такий 

напрямок діяльності ДКЗЕД СБУ зберігається і сьогодні. 

 Модернізація державного апарату України до міжнародних європейських 

стандартів призводить у 2015  р. до трансформації правоохоронного сектору  

(появи Департаменту захисту економіки Національної поліції України) та 

створення нової інституції – Державного бюро розслідувань, завданнями якого 

є запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, 

вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне 

становище, особами, посади яких віднесено до першої-третьої категорій посад 

державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, 

службовими особами НАБУ, заступником Генерального прокурора - керівником 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами САП 

[123]. Отже, є всі підстави розглядати Державне бюро розслідувань як суб'єкта 

забезпечення фінансової безпеки України, оскільки найбільш тяжкі 

правопорушення у цій сфері вчиняються саме топ-чиновниками. 

Таким чином, у ґенезі адміністративно-правового механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави можна виділити три етапи: 

І етап (до 1917 р.) - закладення підвалин сучасної системи 

адміністративно-правового забезпечення діяльності правоохоронних органів у 

сфері економічної (і фінансової як її складової) безпеки держави, для якого 

характерно регулювання економічної сфери  за допомогою норм поліцейського 

права, застосуванням яких займалися безпосередньо органи поліції, які 

опікувалися не лише подоланням протиправних проявів поведінки приватних 

осіб та усуненням їх причин і умов, а й управлінням сферою господарювання; 

ІІ етап (1917-1991 рр.) - на законодавчому рівні закріплюється поняття 

“охорона громадської безпеки» як діяльність, спрямована на боротьбу зі 

злочинами проти держави, проголошується пріоритет державних інтересів над  

інтересами особи і з метою захисту державних інтересів у економічній сфері та 
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створюється система правоохоронних органів, задіяних у її забезпеченні - у 

межах органів внутрішніх справ (з 1924 р. Економічний відділ РНК УРСР, з 

1937 р. Відділ боротьби з розкраданням соціалістичної власності та 

спекуляцією) та органів безпеки  (з 1955 р. Економічне управління КДБ УРСР); 

ІІІ етап (з 1991 р.) - розробка нормативно-правової основи забезпечення 

економічної (і фінансової як її складової) безпеки України та утворення 

національної системи її забезпечення у складі спеціалізованих органів 

Міністерства внутрішніх справ (з 1991 р. Служба захисту економіки від 

злочинних посягань, з 1993 р. Державна служба боротьби з економічною 

злочинністю, з 2012 р., Департамент державної служби боротьби з економічною 

злочинністю, з 2015 р. Департамент захисту економіки Національної поліції 

України), Державної податкової (фіскальної) служби (з 1992 р управління 

податкових розслідувань та відповідні підрозділи при державних податкових 

інспекціях на місцях, з 1993 р. спеціальні підрозділи по боротьбі з 

кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування у складі Державної 

служби боротьби з економічною злочинністю, з 1998 р. податкова міліція) та 

служби безпеки України (з  1991 р. - Управління економічної безпеки; з 1998 р. -  

Департамент економічної безпеки, який згодом був перейменований на 

Департамент контррозвідувального захисту економіки держави) та нового 

правоохоронного органу - Державного бюро розслідувань (з 2015 р.) [124, 

с. 114]. 

Сучасний стан дослідження адміністративно-правового механізму 

забезпечення фінансової безпеки держави у правовій доктрині детально був 

висвітлений у попередніх підрозділах цього дослідження, але все ж зазначимо, 

що  на пострадянському просторі і в Україні зокрема 90- ті роки XX століття 

були ознаменовані вибухом інтересу науковців, політичних та суспільних діячів 

до проблеми економічної безпеки в цілому і фінансової — як її складової. На 

сьогоднішній день можна констатувати, що з досліджуваної проблематики існує  

незначна кількість комплексних монографічних досліджень, безпосередньо 

присвячених адміністративно-правовому механізму забезпечення фінансової 
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безпеки держави на фоні загального фрагментарного інтересу вчених-

адміністративістів до його потенціалу в контексті дослідження адміністративно-

правових засад регулювання в економічній сфері (роботи В.Б. Авер’янова, Ю.П. 

Битяка, В.М. Гаращука, О.П. Гетьманець, Д.О. Гетьманцева, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, О.В. Кузьменко, М.П. Кучерявенка, 

Р.С. Мельника, Д.В. Приймаченка, О.П. Рябченко, С.Г. Стеценка та ін.), у межах 

розгляду загальних питань адміністративно-правового регулювання діяльності 

правоохоронних органів України  (роботи Д.М. Афанасіді, О.М. Бандурки, 

В.Т. Білоуса, О.О. Бригінця, А.М. Детюка, В.В. Коваленка, М.В. Ковалів, 

А.М. Куліша, С.Л. Курило, В.А. Ліпкана, М.І. Мельника, О.М. Музичука, 

Г.В. Новицького, В.Я. Тація, К.В. Шкарупи, Х.П. Ярмакі та ін.) та під час 

дослідження проблем діяльності правоохоронних органів із забезпечення 

економічної безпеки (роботи Н.С. Андрійченко, А.І. Біласа, Ю.В. Гаруста, 

О.М. Ілюшик, Т.А. Кобзєвої, М.І. Криштановича, С.І. Лекаря, В.І. Мельника, 

М.С. Моісєєва, О.М. Рєзніка, Т.В. Сараскіної та ін.)   

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. На підставі аналізу наукових джерел та законодавства України 

визначено, що  фінансова безпека держави є складовою економічної безпеки та 

елементом національної безпеки та може розглядатися у вузькому та широкому 

значенні.  У вузькому значенні фінансова безпека держави – це стійкий стан 

фінансової системи країни, за якого забезпечується належне функціонування 

усіх суб’єктів фінансових правовідносин у державі.  У широкому значенні під 

фінансовою безпекою держави  розуміється діяльність всіх гілок влади з метою 

забезпечення  фінансових інтересів держави та українського суспільства. 

Встановлено, що сучасне нормативне визначення фінансової безпеки надане в 

контексті широкого підходу, а її складниками є бюджетна, банківська, боргова, 
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валютна, грошово-кредитна безпеки та  безпека небанківського фінансового 

сектору. 

2. Запропоновано під фінансовою безпекою держави як об'єкта 

адміністративно-правового регулювання розуміти стан фінансової системи 

країни, за якого забезпечується належне функціонування усіх суб’єктів 

фінансових правовідносин у державі - приватних осіб та суб'єктів публічного 

адміністрування, стабільність та розвиток національної фінансової системи, 

забезпечення зростання рівня та якості життя населення, що характеризується 

стійкістю до будь-яких реальних чи потенційних, зовнішніх та внутрішніх 

негативних впливів. 

3. Необхідність змістовного оновлення адміністративно-правового 

регулювання у сфері забезпечення фінансової безпеки України пов’язане не 

лише з вимогами суспільства, але і з необхідністю оновлення публічного 

адміністрування у контексті конституційних вимог та принципів, відповідно до 

яких безпека національної економіки є одним із пріоритетних напрямків 

державної політики,  а забезпечення економічної  безпеки є найважливішою 

функцією держави.  

4. Забезпечення фінансової безпеки держави відбувається у межах 

правового механізму, який, сприяючи переведенню із статичного у динамічний 

стан, складається, з наступних обов’язкових елементів: 1) системи суб’єктів 

публічної влади, задіяних у забезпеченні фінансової безпеки держави; 

2) завдань, повноважень та способів (процедур) їх діяльності; 

3) відповідальності суб’єктів публічної адміністрації, залучених  до 

забезпечення фінансової безпеки держави, за неналежне виконання покладених 

на них завдань; 4) правовідносин, у межах яких відбувається розв’язання 

завдань, покладених на суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави. 

5. До категорії суб’єктів, які задіяні у забезпеченні фінансової безпеки 

держави, необхідно відносити: 1) органи загальної компетенції; 2) органи 

спеціальної галузевої компетенції; 3)  органи спеціальної функціональної 

компетенції; 4) органи місцевого самоврядування; 5) суб’єктів приватного 

сектору, представлених інститутами громадянського суспільства та бізнесом.  
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6. Невід’ємним елементом функціонування механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави є правовідносини як єдино можлива і допустима 

форма функціонування влади та її представників як усередині відповідної 

організації, так і у зовнішньому середовищі. Саме  правовідносини надають 

практичне «забарвлення» інструментам механізму забезпечення фінансової 

безпеки держави, переводячи тим самим  цей механізм у стан дії.  

7. Зроблено висновок про полісистемність правового механізму 

забезпечення фінансової безпеки держави та неможливість його нормативного 

забезпечення лише силами однієї галузі права, а відтак про допустимість 

одночасного існування: конституційно-правового, міжнародно-правового, 

адміністративно-правового, приватно-правового, кримінально-правового, 

процесуально-правового механізмів забезпечення фінансової безпеки держави. 

8. У межах розвитку загального адміністративно-правового 

регулювання здійснено періодизацію розвитку адміністративно-правових засад 

діяльності правоохоронних органів, задіяних у боротьбі з економічними 

правопорушеннями  та виділено етапи: І етап (до 1917 р.) - закладення підвалин 

сучасної системи адміністративно-правового забезпечення діяльності 

правоохоронних органів у сфері економічної (і фінансової як її складової) 

безпеки держави, для якого характерно регулювання економічної сфери  за 

допомогою норм поліцейського права, застосуванням яких займалися 

безпосередньо органи поліції, які опікувалися не лише подоланням 

протиправних проявів поведінки приватних осіб та усуненням їх причин і умов, 

а й управлінням сферою господарювання; ІІ етап (1917-1991 рр.) - на 

законодавчому рівні закріплюється поняття “охорона громадської безпеки» як 

діяльність, спрямована на боротьбу зі злочинами проти держави, 

проголошується пріоритет державних інтересів над  інтересами особи і з метою 

захисту державних інтересів у економічній сфері та створюється система 

правоохоронних органів, задіяних у її забезпеченні - у межах органів 

внутрішніх справ та органів безпеки ; ІІІ етап (з 1991 р.) - розробка нормативно-

правової основи забезпечення економічної (і фінансової як її складової) безпеки 

України та утворення національної системи її забезпечення у складі 
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спеціалізованих органів Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової 

(фіскальної) служби та служби безпеки України. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ЯК СУБ'ЄКТИ 

 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

 

2.1. Адміністративно-правовий статус правоохоронних органів як 

суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави 

 

 

Однією із суттєвих проблем сучасної України, що ускладнює її розвиток 

та інтеграцію до Європейського Союзу, є стан фінансової системи держави, 

забезпеченням якої опікується низка державних органів, серед яких 

правоохоронним органам відведено особливу роль у зв'язку з високим рівнем 

тінізації економіки держави, яка, за експертними оцінками, складає 46 % від 

обсягу ВВП, що в грошовому еквіваленті становить понад 1 трлн. грн. на 

рік [125]. 

В умовах пошуку оптимальної моделі адміністративно-правового 

механізму забезпечення фінансової безпеки держави вкрай актуальним є аналіз 

адміністративно-правового статусу правоохоронних органів України, який, хоч і 

був предметом дослідження таких науковців як: Л. І. Абалкін, О. М. Бандурка, 

В. Т. Білоус, Ю. В. Гаруст, З. В. Гбур, А. М. Куліш, О. Є. Користін, А. В. Мазур, 

В. І. Мельник, О. М. Музичук, С. І. Лекарь, О. І. Нікітенко, О. М. Рєзнік, 

В. М. Шаповала, Ю. С. Шемшученко та ін., але на законодавчому рівні на 

сьогоднішній день врегульований недостатньо, а його структурний склад є 

предметом наукової дискусії. 

Дослідження питання адміністративно-правового статусу 

правоохоронних органів як суб'єктів забезпечення фінансової безпеки держави 

передбачає вирішення трьох питань: 1) “Що розуміти під категорією 

“адміністративно-правовий статус?”; 2) “Які саме правоохоронні органи 
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безпосередньо задіяні у забезпеченні фінансової безпеки держави?; 3) “Яку 

компетенцію ці правоохоронні органи  у сфері забезпечення фінансової безпеки 

мають і яку відповідальність несуть?”. Спробуємо дати відповідь на ці питання.  

Термін “статус” (лат. «status» - становище, стан у будь-якій ієрархії, 

структурі, системі) використовувався ще у давньому Римі як категорія, що 

відображає окремі аспекти правового становища, наприклад,  «status liberates» - 

стан свободи. У сучасних словниках поняття статусу має такі тлумачення:  

а) положення, стан;  

б) у соціальному контексті: соціальна роль кого-, чого-небудь; становище 

індивіда або групи осіб щодо інших індивідів або груп в соціальній системі; 

в) у юридичному контексті: правове становище громадян, громадських і 

державних організацій, міжнародних організацій; сукупність прав і обов'язків 

фізичних та (або) юридичних осіб [126, с. 545]. 

У загальному вигляді правовий статус є специфічною якісною 

характеристикою (властивістю), яка визначає положення (становище) суб’єкта у 

тій  чи  іншій  системі  суспільних  відносин  (економічних,  соціальних, 

політичних, міжнародних тощо) через правове (юридичне) встановлення його 

прав та обов’язків [127, c. 525]. При цьому,  за слушним зауваженням 

А. В. Панчишина, правовий статус є багатоаспектною, універсальною, 

комплексною категорією, що має чітку стабільну структуру та встановлює 

характер і принципи взаємодії суб’єктів суспільних відносин між собою, а 

також шляхом визначення прав, обов’язків та гарантій їх реалізації, визначає 

місце суб’єкта в системі правовідносин [128, с. 95]. Ознаками правового статусу 

є: 1) універсальний  характер  (правовий  статус  поширюється  на  всіх 

суб’єктів); 2) відображає індивідуальні особливості суб’єкта, його становище у 

системі суспільних відносин; 3) забезпечує системність прав, свобод та 

обов’язків; 4) основа правового статусу (права та обов’язки) не може 

реалізуватись без відповідальності; 5) взаємозалежність елементів правового 

статусу; 6) відносна стабільність правового статусу [129, с. 366]. 

Більш менш усталеним на доктринальному рівні є визначення поняття 

“адміністративно-правовий статус”, під яким розуміється певний комплекс прав 
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та обов’язків, які закріплені законодавством за конкретним суб’єктом 

адміністративного права [130; 131; 132; 133].  

Так, наприклад, автори Словника термінів з адміністративного права 

визначають адміністративно-правовий статус як закріплене нормами 

адміністративного права положення суб'єкта, яке характеризується 

суб'єктивними правами, юридичними обов'язками та відповідальністю суб'єкта 

у сфері публічного адміністрування, а його ознаками є: 1) урегульованість 

адміністративно-правовими нормами; 2) структурність (права, обов'язки, 

відповідальність); 3) визначення меж діяльності суб'єкта щодо інших осіб; 

4) визначення сфери його реалізації у межах наступних блоків правовідносин: 

публічного управління, відносин адміністративних послуг, відносин 

відповідальності публічної адміністрації за неправомірні дії або бездіяльність, 

відносин відповідальності суб'єктів суспільства (індивідуальних і колективних) 

за порушення встановленого публічною адміністрацією порядку і правил [134, 

с. 405]. 

Деякі науковці розширюють зміст аналізованого поняття, доповнюючи 

його додатковими складовими. Так, крім прав, обов'язків і відповідальності  до 

елементів адміністративно-правового статусу В. М. Манохін включає завдання 

та основні функції, правові форми діяльності та порядок взаємовідносин по 

посаді [135, с. 97-99]; В. В. Молдован та В. Ф. Мелащенко - форму і методи 

діяльності державного органу, форму актів, правові підстави їх виникнення та 

тривалість функціонування [136, с. 227], М. Г. Шульга - цілі, компетенцію [137, 

с. 11-21]; О. М. Костюков - гарантії реалізації повноважень [138, с.12-16], 

О. М. Музичук - мету утворення та діяльності, завдання, функції, 

відповідальність, особливості організаційно-структурної будови та 

взаємовідносин [139, с. 319], О. А. Гусар - компетенцію порядок утворення і 

набрання юридичних ознак, назву, місце розміщення, структуру, цілі 

функціонування  [140, c. 116], О. В. Запотоцька -  мету створення, цілі 

діяльності, завдання, функції  [141, c. 169], а М. Ю. Віхляєв -  механізм та 

гарантії їх реалізації адміністративних прав та обов'язків, адміністративну 

правосуб’єктність [142, с. 92]. 
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Визначаючи адміністративно-правовий статус правоохоронних органів, 

В. К. Колпаков пропонує під цим поняттям розуміти  послідовне та встановлене 

правове становище, що визначає конкретні особливості адміністративної 

діяльності правоохоронних органів як невід’ємного елементу системи 

державного управління, що встановлюється в законодавчих нормативно-

правових актах, у сфері адміністративної діяльності правоохоронних органів 

[143, с. 138]. В. А. Юсупов під структурою адміністративно-правового статусу 

правоохоронних органів пропонує розуміти  чітко впорядковану та закріплену 

сукупність взаємопов’язаних частин, які визначають правове становище 

компетентного правоохоронного органу, цільове призначення якого полягає у 

здійсненні державно-владної діяльності шляхом реалізації правового статусу, 

завдань, функцій, мети, які відповідно до чинних нормативно-правових актів 

входять до компетенції кожного окремого правоохоронного органу та пов’язані 

із правовідносинами, що виникають з приводу реалізації адміністративно-

правового статусу правоохоронних органів в Україні [144, с. 138]. 

Деякі адміністративісти об’єднують елементи правового статусу у певні 

групи (блоки): 1) цільовий, який визначає норми про цілі, завдання і функції та 

принципи діяльності; 2) організаційно-структурний, який складається з 

правових приписів, що регламентують порядок утворення, реорганізації, 

ліквідації органу, його структуру, лінійну і функціональну підпорядкованість; 

3) компетенція як сукупність владних повноважень і підвідомчості [145, с. 85; 

146, с. 34].  

Розвиваючи групування елементів правового статусу за блоками, 

І. О. Васильєв та Т. П. Мінка визначають, що: 1) цільовий блок як складова 

адміністративно-правового статусу правоохоронного органу містить мету 

діяльності правоохоронного органу; 2) організаційний блок охоплює такі 

елементи, як: структура, схема організаційного підпорядкування структурних 

одиниць, схема розподілу завдань, функцій кожного структурного підрозділу, 

тобто порядок формування системи і структури, процедури діяльності 

структурних підрозділів, форми й методи діяльності; 3) компетенційний блок 
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відповідно складають завдання, функції, права та обов’язки, відповідальність 

[147, c. 10]. Натомість О. О. Бригінець до цільового блоку включає принципи, 

цілі, завдання та функції державного органу; до організаційного – порядок 

створення, реорганізації, ліквідації, процедури діяльності, право на офіційні 

символи, лінійну і функціональну підпорядкованість; до компетенційного – 

сукупність владних повноважень, їх підвідомчість, правове закріплення 

об’єктів, предметів, справ, на які поширюються їх владні повноваження [148, 

c. 69-70].  

О. М. Рєзнік пропонує у структурі адміністративно-правового статусу 

правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної 

безпеки держави виділяти такі елементи як: 1) мета, завдання та функції 

правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну безпеку 

України; 2) компетенція і повноваження правоохоронних органів, що 

забезпечують фінансово-економічну безпеку України; 3) організаційно-штатна 

структура правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну 

безпеку України; 4) юридичні гарантії та юридична відповідальність 

правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну безпеку 

України [26, с. 138]. При цьому науковець акцентує, що компетенція становить 

сферу діяльності певного правоохоронного органу, тоді як повноваження – 

сукупність прав і обов’язків правоохоронного органу, наданих йому 

законодавством для виконання покладених на нього функцій у межах 

компетенції. Зокрема, правоохоронні органи як суб’єкти забезпечення 

фінансово-економічної безпеки держави наділені компетенцією у сфері захисту 

фінансових та економічних інтересів держави від протиправних посягань, 

відповідно, для того щоб правоохоронні органи могли дійсно захищати 

фінансово-економічну безпеку держави, їм законодавством надано ряд 

повноважень, серед яких можна виділити право на здійснення досудового 

розслідування, право вимагати припинення протиправних дій від суб’єктів, які 

їх скоюють тощо [26, с. 141]. 

З урахуванням вищевикладеного, пропонуємо під адміністративно-
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правовим статусом правоохоронного органу як суб'єкта забезпечення 

фінансової безпеки розуміти закріплене нормами адміністративного права 

положення правоохоронного органу, яке характеризується його компетенцією, 

повноваженнями та відповідальністю у сфері фінансової безпеки держави [149, 

с. 134]. 
 

Відповідаючи на питання: “Які саме правоохоронні органи безпосередньо 

задіяні у забезпеченні фінансової безпеки держави?”, передусім необхідно 

визначитися із терміном “правоохоронні органи”, оскільки, попри часте його 

використання в наукових і фахових колах та непоодинокі згадування у 

вітчизняних нормативно-правових актах, в Україні досі не сформувалася єдине 

бачення щодо змісту діяльності останніх як на науковому, так і на 

законодавчому рівнях [150, с. 13].  

Правоохоронні органи у вітчизняній правовій доктрині визначаються як: 

існуючі у суспільстві та державі установи і організації, що здійснюють 

правозастосовчу і правоохоронну функції, основне завдання яких – 

забезпечувати законність, захищати права та законні інтереси громадян, 

юридичних осіб, боротися із злочинністю, іншими правопорушеннями 

(А. М. Детюк) [151, с. 34-35]; функціонуючі в суспільстві і державі установи й 

організації, основними завданнями діяльності яких є забезпечення законності, 

боротьба зі злочинністю та іншими правопорушеннями (О. М. Бандурка) [152]; 

спеціально уповноважені державні органи, які забезпечують додержання та 

реалізацію прав і свобод громадян, законності та правопорядку із додержанням 

встановлених законом правил та процедур відповідно до своєї компетенції 

(А. М. Куліш) [153, c. 92]; органи, уповноважені державою на застосування 

заходів державного примусу, рішення яких мають правозастосовний характер і 

діяльність яких полягає у впливі на загрози праву як реальні, так і потенційні та 

має державно-владний, юрисдикційний, підзаконний та регламентований 

характер (О. В. Тюріна) [154, с. 20]; спеціально уповноважені державні органи, 

що наділяються державно-владними повноваженнями з метою професійного 

здійснення на підставі та відповідно до законодавства, а у випадках, 
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встановлених законом, – у відповідній процесуальній формі, із застосуванням 

правових засобів, діяльність, спрямовану на охорону прав та свобод людини і 

громадянина, законності та правопорядку, усіх врегульованих правом 

суспільних відносин (А. М. Кучук) [155, c. 17-18]; державні органи, що 

Конституцією та законами України наділені певним обсягом прав і обов’язків 

щодо здійснення захисту прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб, 

суспільства і держави шляхом вчинення специфічних дій примусового 

характеру, які проводяться в певній процесуальній формі (С. В. Россоха) [156, 

c. 13]; органи, які поряд із другорядними (допоміжними) виконують або кілька 

головних правоохоронних функцій, які є визначальними в їх діяльності 

(профілактичну, захисну, ресоціалізаційну, оперативно-розшукову функції, 

функції розслідування злочинів, судового розгляду справ, розгляду справ про 

адміністративні правопорушення, розгляду справ про фінансові та 

адміністративно-господарські правопорушення, виконання вироків, рішень, 

ухвал і постанов судів, постанов органів дізнання і досудового слідства та 

прокурорів) (Т. О. Пікуля) [157, с. 79]; державні органи, які наділені, відповідно 

до чинного законодавства, владними повноваженнями та здійснюють у межах 

своєї компетенції правоохоронну діяльність (Ю. В. Гаруст, В. І. Мельник) [150, 

с. 14]; державні органи, виконання якими однієї чи кількох головних 

правоохоронних функцій є основним у його діяльності, що характеризується 

окремим матеріально-технічним забезпеченням співробітників, до якого чинним 

законодавством висуваються спеціальні вимоги, а його співробітники з метою 

ефективного виконання своїх обов’язків законами і підзаконними 

нормативними актами наділяються специфічними правами та обов’язками 

(Д. І. Бородін) [158, с. 47].  

Ознаками правоохоронних органів є такі: 1) виконують одну або кілька з 

таких функцій, як: запобігання злочинам та адміністративним 

правопорушенням, їх припинення та розкриття, розшук осіб, які їх вчинили; 

охорона особливо важливих державних об’єктів та окремих посадових осіб, 

передбачених законодавством; оперативно-розшукова та розвідувальна 

діяльність; охорона громадського порядку і громадської безпеки; виконання 
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кримінальних покарань; контроль за переміщенням людей, транспортних 

засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний і митний 

кордон України; протипожежний та цивільний захист населення; нагляд за 

виконанням законів; 2) функція (функції) є однією з основних (головних, 

пріоритетних) та виконується ними повсякденно; 3) органи, які виконують 

правоохоронні функції, для забезпечення виконання покладених на них завдань 

наділені правом застосування примусових заходів та засобів (фізичної сили, 

спеціальних засобів активної оборони та нападу, вогнепальної зброї); 4) як 

правило, для виконання покладених обов’язків правоохоронні органи 

наділяються відповідними атрибутами, що дають підстави називати їх 

силовими структурами або мілітаризованими органами; 5) як правило, з метою 

забезпечення належного рівня службової дисципліни працівникам 

правоохоронних органів присвоюються спеціальні звання, видається формений 

одяг, зброя та інші засоби самозахисту; питання їх дисциплінарної 

відповідальності регламентуються спеціальними статутами про дисципліну 

[159, с. 19]. 

З урахуванням специфіки нашого дослідження дуже слушним є висновок 

О. М. Рєзніка:  “Не зважаючи на відсутність чіткого визначення законодавцем 

поняття «правоохоронні органи» та єдності серед науковців щодо його 

розуміння, правоохоронні органи є самостійною, відособленою за ознакою 

професійної діяльності групою державних органів, на які законодавством 

покладено виконання правоохоронних завдань та функцій. Відповідно  мета, 

завдання та функції правоохоронних органів у цілому полягають у забезпеченні 

законності та правопорядку в усіх сферах життєдіяльності держави. Що 

стосується захисту фінансових та економічних інтересів держави, то діяльність 

правоохоронних органів України у цій сфері полягає в боротьбі з фінансовими 

та економічними адміністративними й кримінальними правопорушеннями – 

запобігання і викриття правопорушень у фінансово-економічній сфері 

держави... Зважаючи на зазначене та перелік правоохоронних органів, наданий 

у Законі України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних 

органів» від 23 грудня 1993 року, можна зробити висновок, що до 
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правоохоронних органів, які є суб’єктами забезпечення фінансово-економічної 

безпеки держави, ми можемо віднести лише Національну поліцію України, 

Службу безпеки України, прокуратуру, податкову міліцію Державної фіскальної 

служби України та Національне антикорупційне бюро України” [26, c. 67-68]. 

Ю. М. Гаруст та В. І. Мельник до вищеперелічених суб'єктів забезпечення  

додають ще Державне бюро розслідувань та Державну аудиторську службу 

України [150, с. 127-151]. 

Відповідаючи на запитання: “Яку компетенцію ці правоохоронні органи  у 

сфері забезпечення фінансової безпеки мають і яку відповідальність несуть?”, 

вбачається доцільним зосередитися на завданнях та функціях цих 

правоохоронних органів як категорій, які стисло та змістовно виражають їх 

компетенцію та повноваження. Питання відповідальності правоохоронних 

органів, задіяних у забезпеченні фінансової безпеки держави, потребують 

окремого дослідження. 

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію»  

Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади, який 

служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку [160, ст. 1], а її 

діяльність спрямована на виконання широкого спектру завдань, зокрема 

надання поліцейських  послуг у сферах: 1) забезпечення публічної безпеки і 

порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 

держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, 

послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин 

або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Положенням 

про Національну поліцію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.10.2015 р. № 877 [161], перелік завдань цього правоохоронного 

органу доповнюється такими: 1) реалізація державної політики у сферах 

забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку; 2) внесення на 

розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування 
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державної політики в зазначених сферах; 3) надання в межах, визначених 

законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 

причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [161, 

п. 3].  

У свою чергу, функціями органів Національної поліції України є: 

1) адміністративна; 2) профілактична; 3) оперативно-розшукова; 4) виконавча; 

5) охоронна. Як зазначають В. П. Кононець та І. С. Циб, адміністративна 

функція посідає перше місце, тому що є найбільш значною й великою за 

обсягом, до її реалізації залучена більшість працівників органів поліції. Вона 

здійснюється за допомогою адміністративно-правових засобів і спрямована, 

перш за все, на охорону громадського порядку, забезпечення громадської 

безпеки. Особлива увага має надаватись профілактичній діяльності, яка полягає 

у створенні максимально сприятливих умов щодо підтримки та забезпечення 

гарантій правомірної поведінки громадян, виявлення причин, умов вчинення 

правопорушень та їх нейтралізації. Ця складова, насамперед, залежить від 

ефективності системи професійної підготовки. Від професійної підготовленості 

працівників поліції залежить правильне вирішення та ефективне виконання 

поставлених перед ними задач» [162, c. 74-75].  

Адміністративна діяльність поліції – це підзаконна, цілеспрямована 

виконавчо-розпорядча діяльність уповноважених суб’єктів з організації та 

здійснення охорони публічного порядку, забезпечення публічної безпеки, 

запобігання адміністративним і кримінальним правопорушенням і припинення 

їх [163, с. 130].  На думку В. К. Шкарупи, важливим повноваженням  поліції є 

профілактика (превенція) правопорушень, що полягає в цілеспрямованій 

діяльності підрозділів і служб поліції з метою виявлення, усунення і зниження 

негативного впливу чинників, що зумовлюють учинення кримінальних і 

адміністративних правопорушень, формування позитивного середовища 

соціалізації й коригування поведінки осіб, схильних до вчинення 

правопорушень [164, с. 155], яка здійснюється підрозділами Управління 

превентивної діяльності. Головного управління Національної поліції України в 
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областях. На важливості превенції як заходу попередження адміністративних 

правопорушень у сфері оподаткування акцентують О. Ю. Дрозд та 

С.А. Шепітько, вказуючи в якості цілей попередження: 1) недопущення дії 

негативних факторів, які вливають на адміністративну деліктність; 2) усунення 

чи нейтралізація детермінантів адміністративної деліктності; 3) обмеження 

впливу негативних факторів у мікросередовищі особи, що формують 

антисуспільну дію її поведінки; 4) превентивний вплив на особу, яка здатна 

вчинити адміністративний проступок [165, с. 81]. Саме превенція 

правопорушень у фінансовій сфері, на наш погляд, є тим впливовим чинником, 

яки може позитивно вплинути на стан фінансової безпеки держави. 

Іншим важливим напрямком діяльності Національної поліції України є 

відомча нормотворчість, оскільки МВС України та його органи на місцях не 

тільки застосовують норми права, а й відповідно до своєї компетенції видають 

відомчі нормативні акти на основі та на виконання діючих законів, указів 

Президента, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України [166, 

c. 112].  

Національна поліція України наділена широким спектром повноважень, 

серед яких в контексті нашого дослідження можуть бути віднесені: 

1) здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на 

запобігання вчиненню правопорушень; 2) виявлення причини та умов, що 

сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає, 

у межах своєї компетенції, заходів для їх усунення; 3) вжиття заходів з метою 

виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені 

кримінальні та адміністративні правопорушення; 4) вжиття заходів, 

спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній 

безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного 

правопорушення; 5) здійснення своєчасного реагування на заяви та 

повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; 6) 

здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень у межах 

визначеної підслідності; 7) розшук осіб, які переховуються від органів 
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досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання 

кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, 

визначених законом; 8) у випадках, визначених законом, здійснення проваджень 

у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про 

застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання; 9) доставка 

у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у 

вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне 

правопорушення; 10) забезпечення безпеки взятих під захист осіб на підставах 

та в порядку, визначених законом; 11) здійснення охорони об’єктів права 

державної власності у випадках та порядку, визначених законом та іншими 

нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної 

охорони; 12) виконання, в межах компетенції, запитів органів правопорядку 

(правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції, 

відповідно до закону та міжнародних договорів України; 13) здійснення, 

відповідно до закону, оперативно-розшукової діяльності; 14) вжиття заходів для 

забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання 

судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) [160, ч. 1 ст. 23].  

 З точки зору реального та дієвого запобігання виникненню загроз 

національній економіці країни вкрай важливою є протидія злочинності, яка 

полягає в здійсненні соціально-управлінської діяльності, включаючи реалізацію 

громадських і приватних ініціатив та кримінально-юстиційних зусиль, 

спрямованих на утримання злочинності в соціально допустимих межах, зміст 

якої становлять запобігання таким правопорушенням та правове реагування на 

них як взаємопов’язані безперервні процеси» [167, c. 110] та має об’єднувати 

різні запобіжні заходи та здійснюватися на трьох рівнях: загально-соціальному, 

спеціально-кримінологічному та індивідуальному. Оскільки запобіжні заходи 

проявляються в певних формах, то в запобіганні злочинам значення мають такі 

форми діяльності суб’єктів, які спрямовані на виявлення та нейтралізацію їх 

детермінантів» [168, c. 195]. 

Таким чином, в питанні забезпечення економічної безпеки держави 
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діяльність Національної поліції має принципово важливе значення, оскільки, 

внаслідок її роботи не тільки припиняються відповідні злочинні діяння, а й 

виявляються та нерідко усуваються причини виникнення цих протиправних дій. 

Також досягаються інші цілі, головною метою яких є фактичне зниження 

існуючого рівня криміногенної обстановки як у певному регіоні, так і на 

території всієї держави [150, с. 121-122].   

Завданнями утвореного у 2015 році Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України є: 1) участь у формуванні та забезпеченні 

реалізації державної політики у сфері боротьби із злочинністю, захисту 

економіки та об’єктів права власності; 2) виявлення, запобігання та припинення 

злочинів у сфері економіки, у тому числі вчинених суспільно-небезпечними 

організованими групами та злочинними організаціями, які впливають на 

соціально-економічну і криміногенну ситуацію в державі та в окремих її 

регіонах; 3) боротьба з корупцією й хабарництвом у сферах, які мають 

стратегічне значення для економіки держави, та серед посадових осіб органів 

державної влади і самоврядування; 4) протидія корупційним правопорушенням 

і правопорушенням, пов'язаним з корупцією; 5) установлення причин і умов, які 

сприяють учиненню правопорушень у сфері економіки, та вжиття заходів щодо 

їх усунення [169].  

Функціями Департаменту захисту економіки виступають: 1) аналіз стану 

економічної злочинності, причин та умов, що на неї впливають, прогнозування 

зростання чи спадання її рівня в державі загалом та окремих регіонах, 

визначення на скільки ефективно використовуються наявні ресурси з метою 

боротьби з економічною злочинністю; 2) розробка конкретних пропозицій у 

сфері організації діяльності підрозділів захисту економіки;  3) розробка і 

реалізація програм, оперативно–профілактичних операцій, заходів у напрямку 

активізації протидії економічній злочинності; 4)  вжиття заходів щодо протидії 

підробці грошей, забезпечення відшкодування збитків завданих ними, заходів 

щодо захисту бюджетних коштів від протиправних посягань, забезпечення 

законності застосування процедур закупівлі товарів, робіт, послуг, цільового 
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використання бюджетних коштів;  5) запобігання легалізації доходів, одержаних 

незаконним шляхом; 6) організація перегляду нормативних актів з питань 

боротьби зі злочинністю у сфері економіки для приведення їх у відповідність до 

чинного законодавства; 7) взаємодія з правоохоронними органами України та 

зарубіжних держав, органами державної влади, підприємствами, установами, 

організаціями, громадськістю, міжнародними організаціями з питань боротьби 

зі злочинністю [169]. 

Таким чином, до компетенції Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України віднесено 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 й агропромисловий комплекси, надрокористування, земельні 

відносини, зовнішньоекономічна та банківська діяльність, протидія 

кримінальній і адміністративній корупції, а також боротьба з хабарництвом 

[170, с. 32].  

З метою практичної реалізації заходів щодо забезпечення економічної 

безпеки держави Департамент захисту економіки наділений такими 

повноваженнями: 1) аналізує стан економічної злочинності, чинники, що її 

обумовлюють, прогнозує криміногенну ситуацію в соціально-економічній сфері 

держави та окремих її регіонах; розробляє та вносить пропозиції керівництву 

Національної поліції України щодо організації діяльності підрозділів захисту 

економіки; 2) взаємодіє із структурними підрозділами Національної поліції 

України та органами внутрішніх справ, іншими правоохоронними органами, 

органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, у тому 

числі громадськими, а також з правоохоронними органами іноземних держав і 

міжнародними організаціями у вирішенні питань боротьби зі злочинністю; 

3) аналізує ефективність використання сил, засобів та оперативно-пошукових 

обліків у боротьбі зі злочинністю, визначає основні напрями і тактику 

оперативно-розшукової діяльності, пов’язаної з виявленням злочинів у сфері 
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економіки та розробляє на цій основі пропозиції керівництву Національної 

поліції України щодо підвищення ефективності оперативно-розшукової 

діяльності; 4) уживає заходи з протидії злочинам в органах державної влади, 

проти власності, у сфері інтелектуальної власності, пов’язаним із 

фальшивомонетництвом, а також із забезпечення відшкодування завданих 

зазначеними злочинами збитків; 5) із економічною складовою протидіє 

кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності, земельних 

відносин і використання державного майна, запобігання незаконному 

використанню надр та інших природних ресурсів, легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних незаконним шляхом; 6) вживає заходи щодо захисту 

бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності 

застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового 

використання бюджетних коштів; 7) 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; 8) організовує підготовку матеріалів до засідань та 

оперативних нарад керівництва Національної поліції України з актуальних 

питань боротьби із злочинністю у сфері економіки; 9) розроблює і реалізує 

програми, комплексні та цільові оперативно-профілактичні операції, а також 

інші заходи, спрямовані на активізацію протидії злочинності на визначених 

пріоритетних напрямах; 10) організовує перегляд нормативно-правових актів з 

питань боротьби зі злочинністю у сфері економіки з метою приведення у 

відповідність до чинного законодавства, підготовку їх проектів, забезпечує 

додержання встановленого законодавством порядку подання нормативно-

правових актів Національної поліції України на державну реєстрацію, а також 

ведення їх систематизованого обліку; 11) бере участь у розробленні спільно із 

структурними підрозділами Національної поліції України та іншими 

правоохоронними органами проектів міжнародних договорів України у сфері 

боротьби з економічною злочинністю та забезпечує їх виконання; 12) із 
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економічною складовою бере участь у наукових дослідженнях та розробленні за 

їх результатами державних програм боротьби зі злочинністю, а також у 

підготовці інформаційно-аналітичних, методичних матеріалів щодо стану та 

підвищення ефективності протидії злочинам у сфері економіки; 13) у 

встановленому порядку бере участь у розгляді депутатських запитів і звернень 

народних депутатів України, звернень громадян, підприємств, установ, 

організацій, вивченні публікацій і повідомлень у засобах масової інформації з 

питань, що належать до компетенції Департаменту; 14) здійснює контроль за 

дотриманням працівниками Департаменту порядку прийняття та реєстрування 

заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та іншої інформації; 

15) організовує та здійснює діловодство, у тому числі за матеріалами негласних 

заходів оперативно-розшукової діяльності, а також контроль за дотриманням 

правил роботи з шифротелеграмами, створює необхідні умови для забезпечення 

режиму секретності; 16) організовує взаємодію з органами досудового 

розслідування, підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

науково-дослідними установами системи Національної поліції України при 

здійсненні оперативно-службової діяльності, у тому числі за конкретними 

злочинами; 17) із економічною складовою надає відповідним структурним 

підрозділам Національної поліції України пропозиції щодо створення та 

вдосконалення існуючих автоматизованих інформаційних систем, а також 

забезпечення своєчасного поповнення та належного використання оперативно-

пошукових обліків та ін. [169, п. 3].  

 Отже, пріоритетними напрямами діяльності Департаменту захисту 

економіки Національної поліції України є: 1) протидія кримінальній частині 

корупційних проявів серед посадових осіб ОВВ, службовців, наділених 

контролюючими, регуляторними та дозвільними повноваженнями; 2) протидія 

розкраданню коштів державного та місцевих бюджетів, субсидій, субвенцій і 

дотацій; захист державних цільових програм та програм, що виконуються під 

гарантіями уряду України; 3) виявлення та припинення правопорушень у сфері 

державних закупівель, вжиття заходів щодо їх попередження [171, c. 139].  
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Податкова міліція останнім часом знаходиться у стадії реформування, 

оскільки, виконуючи зобов’язання України перед Міжнародним валютним 

фондом, визначених Меморандумом про економічну та фінансову політику від 

05.12.2018 р.  [172],  центральні та регіональні підрозділи Державної фіскальної 

служби були розділені на дві самостійні юридичні особи - Податкову та Митну 

служби. У зв’язку з такою оптимізацією підрозділи Податкової міліції  

відповідно до Положення про Державну податкову службу України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 227 

[173],  функціонують у складі Державної податкової служби України та, 

відповідно, її територіальних підрозділів та  складається із спеціальних 

підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі 

відповідних контролюючих органів. 

Специфіка організаційної структури та спеціальне призначення в системі 

правоохоронних органів, обумовлюють наявність певних ознак Податкової 

міліції, які ідентифікують її серед інших суб’єктів правоохоронної діяльності, а 

саме  наявністю власної організаційної структури і системи; наявністю 

спеціальної компетенції і владних повноважень у податковій сфері, які 

дозволяють застосовувати заходи державного примусу; використання 

спеціальних правоохоронних методів роботи (поєднання засад адміністративної 

діяльності, дізнання, охоронної та оперативно-розшукової діяльності)» [174, c. 

30].  

О. В. Пономарьов, який досліджував адміністративно-правовий статус  

Податкової міліції України у своєму дисертаційному дослідженні, виділяє такі 

різновиди компетенції  цього правоохоронного органу: 

1) функціональну компетенцію, предметом якої виступають 

повноваження підрозділів Податкової міліції щодо виконання покладених на 

них як загальних (внутрішньо-організаційних) функцій,  так і спеціальних 

(зовнішніх); 

2) територіальну компетенцію, яка визначає межі дії – просторово-
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територіальні межі або інші рамки, в яких здійснюється діяльність підрозділів 

Податкової міліції; 

3) предметну компетенцію, яка визначає та розмежовує коло 

повноважень підрозділів Податкової міліції; 

4) нормотворчу компетенцію, яка визначає та розмежовує коло 

повноважень підрозділів, посадових та службових осіб податкової міліції щодо 

підготовки та видання відповідних нормативно-правових актів [175, с. 100].  

Податкова міліція виконує такі завдання:  1) запобігання і протидія 

корупції у контролюючих органах та виявлення її фактів;  2) забезпечення 

безпеки діяльності працівників контролюючих органів, захисту їх від 

протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків; 3) 

запобігання правопорушенням у сфері оподаткування та бюджетній сфері, 

досудове розслідування кримінальних правопорушень віднесених до їх 

підслідності і здійснення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення; 4) розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за 

правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері [176, ст. 348]. З 

урахуванням того, що з формальної точки зору до функцій цього 

правоохоронного органу належить оперативно-розшукова, кримінально-

процесуальна та охоронна функції, О. М. Рєзнік пропонує їх розподілити на 3 

групи:  

1) перша група охоплює такі функції, як: а) визначення основних 

напрямів діяльності підрозділів податкової міліції, необхідних для досягнення 

визначених для неї завдань; б) розробка і здійснення заходів необхідних для 

досягнення завдань податкової міліції; в) участь у розробці і реалізації 

державних програм у сфері забезпечення боротьби із економічною 

злочинністю; г) взаємодія із засобами масової інформації щодо інформування 

населення про діяльність податкової міліції з метою профілактики податкових 

злочинів і правопорушень; ґ) здійснення прийому громадян, розгляд їх заяв, 

скарг, повідомлень; 

2) друга група включає наступні функції: а) оперативно-розшукова 
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діяльність; б) провадження дізнання і попереднього слідства; в) провадження у  

справах про адміністративні правопорушення; г) застосування адміністративно-

попереджувальних заходів; 

3) третю групу складають лише контрольні функції, тобто фактична 

участь у здійсненні контролю за дотриманням податкового законодавства, 

правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю внесення податків, зборів 

та інших обов’язкових платежів до відповідних бюджетів [26, c. 157-158]. 

Статтею 350 Податкового кодексу України зафіксовано наступні 

повноваження Податкової міліції: 

1) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про 

кримінальні та інші правопорушення, віднесені законом до компетенції 

податкової міліції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає 

щодо них передбачені законом рішення; 

2) проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а 

також досудове розслідування в межах наданої законом компетенції, вживає 

заходів щодо відшкодування завданих державі збитків; 

3) здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за 

кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній 

сфері; 

4) вживає заходів щодо виявлення і розслідування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів 

та іншими незаконними фінансовими операціями; 

5) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню кримінальних та 

інших правопорушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, вживає 

заходів до їх усунення; 

6) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну 

діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє 

матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з 

організованою злочинністю; 

7) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за 
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фактами правопорушень, за які законом передбачено кримінальну 

відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової 

міліції; 

8) забезпечує безпеку діяльності контролюючих органів та їх 

працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов’язаних 

з виконанням ними службових обов’язків; 

9) складає протоколи та розглядає справи про адміністративні 

правопорушення у випадках, передбачених законом; 

10) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень у сфері 

оподаткування та бюджетній сфері, прогнозує тенденції розвитку негативних 

процесів кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням; 

11)  виявляє кримінальні та інші правопорушення у сфері 

оподаткування, митній та бюджетній сферах, встановлює місцезнаходження 

платників податків, проводить опитування їх засновників, посадових осіб [176]. 

Важливим напрямом роботи підрозділів Податкової міліції є розгляд 

справ про адміністративні правопорушення, що дозволяє вести мову  про  

адміністративно-юрисдикційну діяльність цього правоохоронного органу. Як 

слушно зазначив А. Ю. Чуйков, Податкова міліція та інші відповідні органи 

державної влади у процесі здійснення адміністративно-юрисдикційної 

діяльності повинні забезпечити захист суспільних відносин, що складаються у 

сфері оподаткування, вести постійну боротьбу з найбільш чисельною 

різновидністю правопорушень, якими є адміністративні правопорушення. 

Таким чином предметом і змістом адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Податкової міліції служить переважно запобігання адміністративним 

правопорушенням у сфері оподаткування. а також розслідування та 

провадження у справах, пов’язаних із цими порушеннями» [177, c. 157-158].   

Служба безпеки України є державним органом спеціального призначення 

з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України 

[178], що дозволяє вести мову про її спеціальний статус, який базується на 

повноваженні СБУ вести контррозвідувальну роботу. З цього приводу слушною 
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є   думка О. М. Полковніченка, який акцентує, що Служба безпеки України 

посідає окреме місце в системі правоохоронних органів внаслідок специфічного 

кола питань, що належать до її юрисдикції та її широких можливостей, які 

можуть бути використані як для утвердження права і забезпечення державної 

безпеки, так і для неправомірного захисту інтересів окремих політичних 

персоналій [179, с. 573].  

Відповідно до Закону України “Про Службу безпеки України” її 

завданнями є запобігання, виявлення, припинення та розкриття кримінальних 

правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та 

організованої злочинної діяльності у сферах державного управління і 

економіки, інших суспільно-небезпечних діянь, які є загрозою для життєво 

важливих інтересів України [178, ст. 2]. До функцій Служби безпеки України як 

суб’єкта забезпечення фінансової безпеки держави належать: 

1) контррозвідувальний захист економіки держави; 2) профілактика 

правопорушень, які можуть завдати шкоди фінансово-економічним інтересам 

держави;  3) забезпечення органів державної влади інформацією щодо існуючих 

та потенційних загроз інтересам держави у фінансово-економічній сфері; 

4) досудове розслідування за фактами підслідних їй кримінальних 

правопорушень [26, с. 156].  В цьому контексті необхідно звернути увагу й на 

положення Закону України  «Про національну безпеку», в якому зазначено, що 

одним із напрямів діяльності Служби безпеки України є також 

контррозвідувальний захист державного суверенітету, конституційного ладу і 

територіальної цілісності, оборонного і науково-технічного потенціалу, 

кібербезпеки, економічної та інформаційної безпеки держави, об’єктів 

критичної інфраструктури [2, п. 3 ч. 1 ст. 19].  

У складі Служби безпеки України діє Головне управління по боротьбі з 

корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби 

безпеки України і відділи по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю органів Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі [131], метою діяльності яких є 
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організація та забезпечення захисту соціально-економічних інтересів держави і 

громадян від протиправних посягань корумпованих елементів та організованих 

злочинних угруповань; сприянні вищим органам влади та управлінню в 

реалізації курсу на зміцнення економічного потенціалу держави, підвищення 

добробуту громадян, розвиток взаємовигідної міжнародної співпраці [122, 

c. 56]. Співробітники цього управління, окрім загальних повноважень Служби 

безпеки України щодо вжиття заходів по боротьбі з організованою злочинністю, 

можуть: 1) заводити оперативно-розшукові справи; 2) на письмову вимогу 

керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою 

злочинністю одержувати від банків, а також кредитних, митних, фінансових та 

інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форм власності) 

інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні 

економічні угоди фізичних і юридичних осіб; 3) залучати до проведення 

перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій 

контрольних і фінансових органів; 4) одержувати інформацію з 

автоматизованих інформаційних і довідкових систем та банків даних, 

створюваних Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, 

Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, 

міністерствами, відомствами, іншими державними органами України; 5) в разі 

одержання фактичних даних про організовану злочинну діяльність для їх 

перевірки витребувати та одержувати від державних органів, об’єднань 

громадян, підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) 

інформацію і документи [180]. Також Головне управління по боротьбі з 

корупцією та організованою злочинністю може вживати ряд заходів, 

спрямованих на забезпечення боротьби з організованою злочинністю 

(залучення негласних співробітників, використання учасників організованих 

злочинних угруповань у боротьбі з організованою злочинністю, використання 

спеціальних технічних засобів у боротьбі з організованою злочинністю).  

 Завданням Головного управління контррозвідувального захисту інтересів 

держави у сфері економічної безпеки СБУ проголошено захист національних 

економічних інтересів, попередження, розкриття і запобігання злочинам в 
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економічній сфері. Крім того, одним із його завдань є попередження і 

запобігання зовнішньому впливу і втручанню у роботу державних установ, а 

також підприємств критичної інфраструктури [181], а його ефективна діяльність 

має принципово важливе значення для забезпечення фінансової безпеки 

держави. Як зазначає П. М. Шатковський, управління спрямовує свої зусилля на 

виявлення та нейтралізацію негативних процесів у фінансово-кредитній та 

бюджетній сферах. Це розкрадання іноземних кредитів та інвестицій, наданих 

міжнародними фінансовими організаціями під державні гарантії, нецільове 

використання бюджетних коштів, різноманітні схеми ухилення від сплати 

податків, численні шахрайські оборудки з використанням банківської системи – 

ось перелік основних правопорушень у фінансово-кредитній і бюджетній 

сферах. Зокрема, одним із характерних злочинних проявів є розкрадання 

бюджетних коштів та привласнення кредитів, виданих на розвиток 

виробництва. Щоб отримати ці гроші, використовуються злочинні зв’язки серед 

банківських службовців, підроблені гарантійні документи тощо [122, c. 32].   

Здійснюючи контрозвідувальну діяльність, співробітники СБУ  на 

підставі Закону України  «Про  контррозвідувальну діяльність»  мають право: 1) 

здійснювати контррозвідувальний пошук, оперативно-розшукові заходи з 

використанням оперативних та оперативно-технічних сил і засобів, опитувати 

осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу; 2) виявляти, 

фіксувати і документувати гласно і негласно розвідувальні, терористичні та інші 

посягання на державну безпеку України, вести їх оперативний облік, 

здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням 

фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів; 

3) проводити контррозвідувальні операції та відповідні оперативні й 

оперативно-технічні заходи з метою попередження, своєчасного виявлення і 

припинення розвідувальнопідривної, терористичної та іншої протиправної 

діяльності на шкоду державній безпеці України; 4) мати гласних і негласних 

штатних і позаштатних працівників, створювати з метою конспірації 

підприємства, установи та організації, використовувати документи, що 

зашифровують особу чи відомчу належність працівників, приміщень і 
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транспортних засобів органів та підрозділів, що здійснюють 

контррозвідувальну діяльність; 5) витребовувати, збирати і вивчати, за 

наявності визначених законом підстав, документи та відомості, що 

характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб 

життя окремих осіб, джерела і розміри їх доходів для попередження і 

припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань 

на державну безпеку України; 6) виключно з метою попередження, своєчасного 

виявлення і припинення розвідувальних, терористичних та інших посягань на 

державну безпеку України, отримання інформації в інтересах контррозвідки  

здійснювати на підставі відповідної контррозвідувальної справи; 7) в окремих, 

законодавчо передбачених випадках, затримувати і тримати у спеціально 

відведених місцях осіб, підозрюваних у підготовці чи скоєнні правопорушення, 

віднесеного до підслідності вказаного органу, а також осіб, які проникли на 

об’єкти та у місця, що охороняються органами і підрозділами Служби безпеки 

України; 8) у невідкладних випадках при здійсненні контррозвідувальних 

заходів безперешкодно користуватися засобами зв’язку, що належать 

підприємствам, установам і організаціям, а засобами зв’язку, що належать 

громадянам, – за їх згодою, з наступним відшкодуванням витрат за їх вимогою; 

9) в інтересах забезпечення державної безпеки та виконання завдань 

контррозвідувальної діяльності організовувати, координувати і проводити 

наукові та науково-технічні дослідження, створювати у порядку, визначеному 

законодавством України, відповідні наукові установи та міжвідомчі 

координаційно-дорадчі органи; 10) зберігати, носити, застосовувати, 

використовувати зброю, спеціальні засоби, вживати заходів фізичного впливу 

відповідно до законів України та інших законодавчих актів України, провозити 

зброю та спеціальні засоби в усіх видах транспорту та вживати інші заходи, 

допустимі нормами чинного законодавства [182, ст. 7].   

Як зазначають Ю. В Гаруст та В. І. Мельник, в умовах інтенсивної 

інфільтрації корупційних практик у сферу економічних відносин гостро постає 

необхідність впровадження системи ефективних інституційних механізмів, 

спрямованих на формування гарантій, спрямованих на мінімізацію реалізації 
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існуючих корупційних ризиків. Однією з таких особливо важливих 

основоположних гарантій є ефективна антикорупційна політика держави, що, 

зокрема, передбачає існування спеціалізованих антикорупційних інституцій та 

належного структурованого організаційно-правового забезпечення їхньої 

діяльності. Серед усіх цих суб’єктів особлива роль відводиться правоохоронним 

органам, націленим на попередження, виявлення, припинення, розслідування, а 

також розкриття корупційних діянь. Причому в цьому контексті першочергово 

мова йде про протидію корупційним діянням, вчиненим вищими посадовими 

особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, й можуть становити реальну загрозу економічній безпеці 

держави. З огляду на вказане твердження уваги потребує питання дослідження 

діяльності Національного антикорупційного бюро України як одного з суб’єктів 

забезпечення такої безпеки. Адже систематично належне функціонування 

вказаної установи з одного боку стане фактором, який вплине на зниження 

рівня корупції, а з іншого – в середньо- та довгостроковій перспективі 

послабить вже існуючі макроекономічні дисбаланси, сформувавши передумови 

для економічного розвитку країни й соціального благополуччя її населення 

[150, с. 85-86]. 

Створення Національного антикорупційного бюро України, окрім  

актуалізації державної антикорупційної політики, обумовлено необхідністю 

виконання взятих Україною на себе міжнародних зобов’язань, а саме умов 

Конвенції ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 р. [183], ратифікованої 

Україною, відповідно до положень якої передбачається зобов’язання держав-

учасниць забезпечити: 1) існування органу або осіб, які спеціалізуються на 

боротьбі з корупцією за допомогою правоохоронних засобів; 2) надання такому 

органу або особам необхідну самостійність для того, щоб вони могли 

ефективно виконувати свої функції без неналежного впливу; 3) достатню 

кваліфікацію та ресурси для співробітників такого органу.    

Основним завданням Національного антикорупційного бюро України є 

протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими 

посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 
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місцевого самоврядування та становлять загрозу національній безпеці [184, ч. 1 

ст. 1], а функціями:  1) оперативно-розшукова; 2) досудового розслідування;   

3) превентивна, що полягає у виявленні та усуненні причин і умов, що 

сприяють вчиненню підслідних НАБУ кримінальних правопорушень; 

4) взаємодія з іншими правоохоронними органами України і зарубіжних держав, 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також 

підприємствами, установами, організаціями, громадськістю, міжнародними 

організаціями щодо протидії корупційним правопорушенням серед вищих 

посадових осіб держави; 5)  участь у розробці нормативно-правової основи 

протидії корупційним правопорушенням серед вищих посадових осіб держави 

[26, с. 158; 185].  

З метою виконання поставлених завдань, НАБУ має право: 1) проводити 

оперативно-розшукові заходи з метою попередження, виявлення, припинення та 

розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його 

підслідності, а також в оперативно-розшукових справах, витребуваних від 

інших правоохоронних органів; 2) здійснювати досудове розслідування 

кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, а також 

проводити досудове розслідування інших кримінальних правопорушень у 

випадках, визначених законом; 3) вживати заходи щодо розшуку та арешту 

коштів та іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації або спеціальної 

конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності 

Національного бюро, здійснювати діяльність щодо зберігання коштів та іншого 

майна, на яке накладено арешт; 4) взаємодіяти з іншими державними органами, 

органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами для виконання своїх 

обов’язків; 5) здійснювати інформаційно-аналітичну роботу з метою виявлення 

та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних 

правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро; 6) 

забезпечувати особисту безпеку працівників Національного бюро та інших 

визначених законом осіб, захист від протиправних посягань на осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві, у підслідних йому кримінальних 

правопорушеннях; 7) забезпечувати на умовах конфіденційності та 
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добровільності співпрацю з особами, які повідомляють про корупційні 

правопорушення; 8) звітувати про свою діяльність у порядку, визначеному 

відповідними нормативно-правовими актами та інформувати суспільство про 

результати своєї роботи; 9) здійснювати міжнародне співробітництво у межах 

своєї компетенції, відповідно до законодавства України та міжнародних 

договорів України [184].  Виконання кожного з цих повноважень має на меті 

забезпечити реальну протидію корупційним правопорушенням, сприяючи 

належному функціонуванню державного фінансового сектора. 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що спеціалізованим 

законодавством України на рівні законів та підзаконних нормативно-правових 

актів закріплено елементи адміністративно-правового статусу правоохоронних 

органів, зокрема Департаменту захисту економіки Національної поліції України, 

Податкової міліції Державної фіскальної служби, Головного управління 

контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки 

СБУ, Національного антикорупційного бюро України як суб'єктів забезпечення 

фінансової безпеки держави, але сукупно їх адміністративно-правовий статус 

врегульований дещо фрагментарно, що вимагає удосконалення законодавства 

України у досліджуваній сфері та є додатковим аргументом створення єдиного 

правоохоронного органу - Бюро економічної безпеки України [149, с. 135]. 

 

 

2.2. Інструменти адміністративно-правового механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави 

 

 

Ідея права як інструмента не є новою. Без врахування інструментів у 

правовому механізмі неможливо ні впорядкувати суспільні відносини в межах 

конкретної галузі права залежно від їхнього інституціонального характеру, ні 

забезпечити фундамент для належного, ефективного та справедливого 

функціонального забезпечення реалізації конкретного правового механізму.  



90 
 

Установлення норм адміністративного права, які визначають 

адміністративно-правовий статус суб’єктів адміністративного права, формальна 

фіксація принципів адміністративного права так би й залишилися прописними 

істинами, які б ніколи не були реалізовані на практиці, якщо б в арсеналі 

суб’єктів публічної адміністрації не було належних й ефективних інструментів 

публічного адміністрування. Саме використовуючи їх, суб’єкти публічної 

адміністрації вступають в адміністративно-правові відносини і досягають 

бажаного для публічного адміністрування якнайповнішого забезпечення прав, 

свобод та законних інтересів приватних осіб публічного інтересу держави й 

суспільства загалом [133, с. 143]. 

Науковий аналіз проблематики інструментальної складової в 

адміністративно-правовому механізмі забезпечення фінансової безпеки держави 

виступав предметом дослідження таких науковців як:  О. М. Бандурка, 

В. Т. Білоус, Ю. В. Гаруст, З. В. Гбур, О. М. Ілюшик, Т. А. Кобзєва, А. М. Куліш,  

В. І. Мельник, О. М. Музичук, С. І. Лекарь, О. І. Нікітенко, С. М. Ольховська, 

О. М. Рєзнік, Ю. С. Шемшученко та ін., які досліджували форми і методи 

діяльності правоохоронних органів як суб'єктів забезпечення економічної 

безпеки держави. Трансформація у сучасній адміністративно-правовій доктрині  

категорій “форми діяльності публічної адміністрації” та “методи діяльності 

публічної адміністрації” у категорію “інструменти публічного адміністрування” 

(“інструменти діяльності публічної адміністрації”) актуалізують дослідження 

саме інструментів адміністративно-правового забезпечення правоохоронними 

органами фінансової безпеки держави, що і виступає предметом нашого 

дослідження. 

На думку І. В. Патерило, інструментом правового регулювання є цінності 

права як увесь арсенал, увесь спектр правових феноменів різних рівнів, що 

відокремлюються та розглядаються не лише з позицій одних лише потреб 

юридичної практики, а з позицій їх функціонального призначення, тобто тих 

рис, які характеризують їх як інструменти розв’язання за їх допомогою 

економічних, політичних чи соціальних завдань [186]. У такому плані, на 
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переконання С. С. Алексєєва, йдеться про спеціально-юридичний аспект 

інструментарію механізму правового регулювання, який охоплює увесь 

комплекс засобів, увесь юридичний інструментарій, що «працює» в процесі 

правового регулювання [187, с. 12]. Отже, можна стверджувати про існування у 

правовій доктрині широкого підходу до визначення категорії “правові 

інструменти”, згідно з яким інструменти – це весь комплексів засобів правового 

регулювання/впливу. 

Узагальнено інструмент публічного адміністрування може бути 

визначений як зовнішній вираз однорідних за своїм характером і правовою 

природою груп адміністративних дій суб’єктів публічної адміністрації, 

реалізований у межах суворої відповідності визначеної законом компетенції з 

метою досягнення бажаного для публічного адміністрування результату та 

характеризується такими ознаками:  а) є зовнішнім виразом форми 

адміністративної діяльності публічної адміністрації; б)  відображає правову 

динаміку публічного адміністрування; в) залежить від змісту компетенцій 

суб’єктів публічної адміністрації; г) зумовлений реалізацією адміністративних 

обов’язків суб’єктів публічної адміністрації;  д) його вибір зумовлюється 

специфікою поставленої мети щодо певного об’єкта публічного впливу, що 

встановлює найбільш ефективний варіант діяльності [143, с. 143-144]. 

Конкретні інструменти діяльності публічної адміністрації необхідно 

розкривати через призму системи її інституціонально-функціональних 

характеристик. На думку Р.С. Мельника, до інструментів діяльності публічної 

адміністрації включають нормативні акти публічної адміністрації, 

адміністративний акти та адміністративний договір [63, с. 9-10], а авторами   

підручника «Загальне адміністративне право», виданого за 

редакцією І.С. Гриценка, до переліку інструментів діяльності публічної 

адміністрації віднесено адміністративний акт, адміністративний договір, акти-

дії, плани, приватно-правові інструменти, нормативні акти, адміністративний 

розсуд, електронне урядування [188, с. 559-564]. Колектив авторів підручника 

“Адміністративне право України. Повний курс”, виданого у 2020 р., до 
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інструментів публічного адміністрування відносить: нормативні акти, 

адміністративні акти, адміністративні договори, план та фактичні дії [143, 

с. 144]. Вважаємо, що саме ці п'ять різновидів інструментів публічного 

адміністрування   використовуються правоохоронними органами в процесі 

забезпечення фінансової безпеки держави та зупинимося на перших трьох  як 

базових.  

На доктринальному рівні під нормативними актами розуміють: офіційний 

письмовий документ, який приймається уповноваженим органом, що  

встановлює, змінює або скасовує норми права [189, с. 20];  вид юридичного 

акта, який видано уповноваженим суб’єктом та який містить у собі норму 

(норми) адміністративного права [63, с. 253]; юридичний акт суб’єктів 

публічної адміністрації, що встановлює, змінює чи скасовує норми права –

 загальнообов’язкові правила поведінки, що встановлюються та охороняються 

державою [188, с. 379]. 

Можливо визначити ознаки нормативного акту: 1) є формою 

управлінської діяльності повноважного органу управління; 2) направляє свою 

дію в односторонньому порядку; 3) видається з дотриманням регламентованої 

процедури певних владних дій, передбачених законодавством чи на його 

виконання з метою реалізації відповідних завдань та функцій управління, що 

відображаються в остаточному підсумку в конкретну законну форму; 

4) зумовлює настання певних юридичних наслідків [81, с. 144].  

Отже, під нормативним актом як інструментом адміністративно-

правового механізму забезпечення фінансової безпеки держави пропонуємо 

розуміти виданий уповноваженим суб’єктом юридичний акт, у якому закріплено 

норми адміністративного права, які регламентують відносини у фінансовій 

сфері між публічною адміністрацією та іншими суб’єктами, які мають 

публічний інтерес у цій сфері. 

Слід зазначити, що нормативні акти як вид юридичних актів у правовій 

доктрині традиційно відносили до джерел права, але в останній час з’являтися 

тенденції до характеристики суто регуляторної та інструментальної природи 
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актів суб’єктів публічної адміністрації, а розрізнювальним критерієм виступає 

відсоток правових норм загальнообов’язкового значення, які містяться в 

конкретному акті. При цьому Р.С. Мельник звертає увагу на таку 

закономірність: чим нижче розташований суб’єкт публічної адміністрації в 

адміністративній ієрархії, тим більше виданий ним нормативний акт нагадує 

інструмент діяльності. Натомість акти суб’єктів публічної адміністрації 

загальнодержавного рівня являють собою насамперед джерела 

адміністративного права [63, с. 253]. Розвиваючи цю тезу, Н. В. Галіцина 

визначає такі особливості нормативних актів як інструменту забезпечення: 

загальні формальні параметри, пов’язані з інституційно-процедурними 

аспектами (компетенція, порядок, форма і т.п.); спеціальні матеріальні 

параметри (публічність; адресність; юридична обґрунтованість і значущість; 

нормативність; односторонність; підзаконність; недискримінаційний характер). 

На основі цих характеристик у ракурсі непоширення категорії офіційності на ці 

акти їх можна відокремити від нормативно-правових актів як джерел 

адміністративного права [57, с. 327]. Вважаємо, що вище перелічені 

особливості нормативних актів є цілком прийнятними і для сфери забезпечення 

фінансової безпеки держави. 

Коли мова йде про нормативні акти як інструменти забезпечення 

фінансової безпеки держави, то маються на увазі підзаконні нормативно-

правові акти, оскільки акти управління завжди є підзаконними і покликані 

сприяти ефективній реалізації законів, деталізувати їх окремі норми,  

роз’яснювати порядок та особливості їх практичної реалізації, визначати 

алгоритм дії із ціллю забезпечити реальне й ефективне виконання всіх 

поставлених завдань. 

Повноваження правоохоронних органів приймати підзаконні нормативно-

правові акти передбачені законодавством України. Зокрема, керівники органів, 

підрозділів, закладів та установ Національної поліції України, у межах 

повноважень, визначених законом, іншими нормативними актами, та 

номенклатурою посад, затвердженою Міністерством внутрішніх справ України, 
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можуть видавати накази по особовому складу [160, ч. 4 ст. 53];  Центральне 

управління Служби безпеки України уповноважене видавати накази, 

розпорядження, положення, інструкції, давати обов’язкові для виконання у 

системі Служби безпеки України вказівки [178, ч. 2 ст. 10];  до повноважень 

Директора Національного антикорупційного бюро віднесено видачу, у межах 

повноважень, наказів і розпоряджень, а також надання доручень, які є 

обов’язковими для виконання працівниками бюро [184, п. 5 ч. 1 ст. 8];  

Генеральний прокурор з питань, що належать до його адміністративних 

повноважень, уповноважений видавати накази у межах своїх повноважень, на 

основі та на виконання Конституції і законів України [190, ч. 2 ст. 9]. 

Адміністративні акти за своїми сутнісними рисами є новою категорією 

для доктрини адміністративного права, зміст яких розкривається через 

повноваження публічної адміністрації, і є наслідком імплементації 

законодавства України до права Європейського Союзу, що обумовило перехід 

від використання терміна «акт державного управління» до поняття 

«адміністративний акт». Зокрема, у Резолюції (77) 31 Комітету міністрів Ради 

Європи державам – членам про захист особи відносно актів адміністративних 

органів надається визначення адміністративного акта як «захід і прийняте 

рішення» [191]. На відміну від України, на національному рівні європейських 

країн існує тенденція щодо визначення терміну «адміністративний акт» у 

широкому значенні: до адміністративних актів відносяться усі акти 

адміністрації, як індивідуальні акти публічної адміністрації, так і 

адміністративні договори та нормативні акти (у Франції); будь-який прояв 

діяльності уповноваженого органу, який стосується врегулювання 

індивідуального (окремого) питання у публічній сфері (у німецькому Законі 

«Про адміністративну процедуру») [192]. При цьому для Європи 

визначальними сутнісними характеристиками цього терміна є функціональна 

складова (постає як процес і результат), інституціональний критерій (охоплює 

нормативні та індивідуальні акти, а також адміністративні договори) і 

предметний вимір (визначається за сферами, на які поширюється дія акта) [57, 
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с. 345].  

В Україні до визначення поняття “адміністративний акт” застосовується 

вузький підхід, закріплений рішеннями Конституційного суду України, зокрема,  

рішенням Конституційного Суду України від 23 червня 1997 р., де передбачено, 

що за своєю природою встановлюють конкретні приписи, звернені до 

конкретного індивіда чи юридичної особи, що застосовуються одноразово [193],  

та  рішенням Конституційного Суду України від 22 квітня 2008 р., у якому 

йдеться про те, що адміністративні акти є актами індивідуальної дії, 

розрахованими на персональне (індивідуальне) застосування та після їх 

реалізації вичерпують свою дію [194].  

Науковцями адміністративний акт визначається як: волевиявлення 

адміністративного органу щодо вирішення адміністративної справи, спрямоване 

на виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків конкретних фізичних 

або юридичних осіб» (В. П. Тимощук) [195, с. 33];  рішення індивідуальної дії, 

яке прийняте адміністративним органом і спрямоване на вирішення конкретної 

адміністративної справи, що тягне за собою настання певних юридичних 

наслідків  (Д. В. Лученко та М. І. Бєлікова) [64, c. 51];  розпорядження (рішення) 

суб’єкта публічної адміністрації, яке спрямоване на регулювання окремого 

(конкретного) випадку у сфері публічного адміністрування і яке тягне юридичні 

наслідки» (Р. С. Мельник) [63, с. 263]; вчинене у письмовій або конклюдентній 

формі рішення, дія, бездіяльність суб'єкта владних повноважень (суб'єкта 

публічної адміністрації) у зв'язку з виконанням цим суб'єктом його компетенції 

(В. М. Бевзенко) [134, с. 14-15]. 

До ознак, як характеризують  адміністративний акт, віднесено: 

а) індивідуальність (конкретність); б) це акт адміністративного органу - 

суб'єкта, наділеного адміністративними повноваженнями, тобто 

повноваженнями з розгляду та вирішення адміністративної справи та вчинення 

спрямованих на це дій; в) прямий вплив на приватних осіб, тобто зовнішня дія 

адміністративного акту [64, с. 52]. 

З огляду на викладене та відсутність легальної дефініції 
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адміністративного акта в Україні, прийнятними в межах нашого дослідження є 

розуміння сутності адміністративного акта як рішення суб’єкта публічної 

адміністрації щодо вирішення конкретної адміністративної справи, що тягне 

юридичні наслідки для конкретних фізичних і юридичних осіб. Ця ж дефініція 

відповідає сутності досліджуваного інструмента діяльності публічної 

адміністрації в частині забезпечення фінансової безпеки держави [196, с. 157]. 

В межах нашого дослідження актуальним є питання класифікації 

адміністративних актів як інструментів забезпечення фінансової безпеки 

держави.  Так, адміністративні акти можуть бути класифіковані за такими 

критеріями: 1) за формою виявлення (або способом оформлення); 2) за 

юридичними наслідками; 3) за дією в часі; 4) за характером дії щодо особи; 5) 

за порядком прийняття; 5) за критерієм результату; 6) за функцією у правовому 

регулюванні;  6) за способом прийняття; 7) за критерієм суб’єктів, які мають 

право видавати чи приймати адміністративні акти;  8) за критерієм 

відповідності праву; 9) за критерієм наявності очевидних вад та ін. 

За формою виявлення розрізняють: а) письмову (застосовується у 

переважній більшості випадків, за цьому забезпечується юридична визначеність 

адміністративного акту, однозначність сприйняття його положень,  а також 

полегшується можлива подальша перевірка його законності);  б) усну 

(застосовується у  випадку, коли з огляду на обставини справи права/обов’язки 

приватної особи можуть бути встановлені лише таким чином); в) вчинену у 

формі дій (конклюдентні), в тому числі шляхом “мовчазної згоди” [132, с. 185; 

188, с. 247]. При цьому деякі науковці вважають, що такий класифікаційний 

розподіл адміністративних актів за формою виявлення не є правильним, 

оскільки в якості самостійного інструмента діяльності суб'єктів публічної 

адміністрації виступають акти-дії, до яких належать дії уповноважених осіб, 

вчинені фізично (невербально) або висловлені в усній формі [197, с. 13]. 

За юридичними наслідками виділяють: а) правоуповноважуючі;  

б) зобов’язуючі; в) забороняючі;  г)  такі, що містять відмови) [130, с. 279], а за 

дією в часі розрізняють: а) разові; б) строкові – акти, строк дії яких 
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встановлений законодавством або в самому акті;  в) безстрокові –  акти, строк 

дії яких не встановлений, їх можна застосовувати протягом необмеженого 

строку, вони діють до того моменту, поки не будуть відмінені в законному 

порядку [198, с. 64; 132, с. 185; 188, с. 247]. При цьому деякі адміністративісти 

зазначають, що такий варіант класифікаційного розподілу адміністративних 

актів теж не є вірним, оскільки адміністративні акти слід відмежовувати від 

інших рішень, що приймаються в процесі публічного адміністрування. Зокрема, 

офіційний документ, який підтверджує певний факт, не є тотожним 

адміністративному акту.  Окрім того, багаторазове використання (постійна дія) є 

характерною рисою нормативних актів, тоді як адміністративні акти спрямовані 

на вирішення конкретної адміністративної справи [197, с. 13]. 

 За характером дії виділяють: а) обтяжуючі (несприятливі, негативні) –  

невигідні для особи і означають втручання в її права чи відмову у задоволенні 

прохання про надання певних привілеїв; б) сприяючі (позитивні); в)  змішані – 

акти, які для особи є частково сприяючими, а частково обтяжуючими;  г) акти з 

подвійною дією, які стосуються третіх осіб, тобто акти, які є для однієї особи 

сприятливими, а для іншої обтяжуючими. За порядком прийняття 

виокремлюють адміністративні акти: а) прийняті за звичайними правилами; 

б) прийняті шляхом спрощеної процедури. Найбільше практичне значення має 

класифікація адміністративних актів за критерієм результату, який досягається 

внаслідок використання акта: а) підтверджуючі;  б) обтяжуючі (обмеження 

прав, свобод і законних інтересів, покладення обтяжень і обмежень на осіб); в) 

сприяючі акти (підтвердження права, створення позитивних наслідків для 

особи).  [132, с. 185]. Існують й інші варіанти класифікаційного розподілу 

адміністративних актів. 

Важливим є і питання процедури прийняття адміністративних актів. В 

умовах нормативної неврегульованості процедури прийняття адміністративних 

актів, що є наслідком неприйняття до теперішнього часу Закону України “Про 

адміністративну процедуру”, важливе значення мають принципи процедури 

прийняття адміністративних актів, а саме: 
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 принцип верховенства права означає, зокрема, пріоритет прав та 

свобод людини, справедливість та гуманізм в діяльності адміністративних 

органів; 

 принцип законності означає, що виключно законом визначаються 

повноваження, організація та порядок діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування; 

 принцип рівності учасників адміністративної процедури перед 

законом означає «зв’язаність» законом приватної особи і адміністративного 

органу в адміністративній процедурі, та рівність різних приватних осіб перед 

законом; 

 принцип публічності означає обов’язок адміністративного органу 

розглядати та вирішувати справи від імені держави або територіальної громади, 

та передбачає вжиття адміністративним органом усіх заходів для належного 

з’ясування обставин справи; 

 принцип ефективності означає, що адміністративна процедура не 

повинна бути надмірно формалізовано, та має відбуватись просто, доцільно та 

швидко; 

 принцип своєчасності означає, що адміністративний орган 

зобов’язаний вирішувати адміністративну справу до настання обставин, за яких 

втрачається сенс у прийнятті адміністративного акта;  

 принцип неупередженості адміністративного органу є вимогою до 

посадових та службових осіб адміністративного органу, щодо відсутності в них 

особистої неправомірної заінтересованості в результатах вирішення справи; 

 принцип підконтрольності означає право фізичних та юридичних 

осіб оскаржувати рішення, дії та бездіяльність адміністративних органів як до 

органів вищого рівня, так і до суду;  

  принцип пропорційності означає обов’язок адміністративного 

органу зважати на негативні наслідки своїх рішень, дій та бездіяльності для 

прав, свобод та законних інтересів особи, а також відповідність (адекватність) 
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дій адміністративного органу меті застосування повноваження та умов 

досягнення поставлених цілей; 

 добросовісність означає обов’язок адміністративного органу 

застосовувати свої повноваження з належною метою та керуватися добрими 

намірами для досягнення поставлених цілей; 

 розсудливість передбачає, що адміністративний орган, здійснюючи 

провадження та приймаючи адміністративний акт, повинен діяти, керуючись 

законами логіки, здоровим глуздом, та загальноприйнятими нормами моралі; 

  право бути вислуханою означає надання особі можливості 

висловити адміністративному органу свою думку перед прийняттям рішення, 

зокрема, у справах, де передбачається прийняття «несприятливих» 

адміністративних актів;  

 принцип доступу до інформації означає, що особі повинна 

надаватися інформація про всі існуючі факти, що стосуються прийняття 

адміністративного акта; 

 принцип допомоги та представництва включає обов’язок 

адміністративного органу сприяти особі в реалізації її прав, свобод та законних 

інтересів, а також обов’язок надання консультацій в конкретній справі; 

 принцип викладення мотивів полягає в тому, що адміністративний 

орган повинен викладати фактичне та правове обґрунтування прийнятого 

рішення у разі, коли адміністративний акт за своїм характером негативно 

впливає на права, свободи та законні інтереси приватних осіб. Випадки, коли 

мотивувальна частина може не складатися, мають бути вичерпно визначеними у 

законі;  

 зазначення порядку оскарження адміністративного акта означає 

обов’язок адміністративного органу вказати всю інформацію, необхідну для 

подання скарги (позову) щодо адміністративного акта; 

 принцип (презумпція) правомірності дій і вимог особи означає, що 

адміністративний орган визнає дії та вимоги особи правомірними, поки інше не 
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буде доведено в результаті розгляду адміністративної справи [195, с. 129-130]. 

Безпосередньо процедура  прийняття адміністративних актів складається 

з певних стадій, які розглядаються, переважно, як відносно самостійна 

сукупність послідовно здійснюваних, взаємопов’язаних процесуальних дій, які 

об’єднані метою отримання певного юридичного результату. На сьогоднішній 

день розуміння кількості та переліку стадій процедури прийняття 

адміністративних актів не є усталеним у вітчизняній адміністративно-правовій 

доктрині [199, с. 129; 195; с. 71-72], але узагальнено така процедура виглядає 

наступним чином: 1) порушення адміністративної справи; 2) підготовка  

адміністративної справи до розгляду; 3) розгляд адміністративної справи та 

прийняття адміністративного акта;  4) оскарження адміністративного акта.  

 Перші три стадії є основними, а четверта – факультативною. У цьому 

контексті цікавою є думка, висловлена В. П. Тимощуком, який вважає, що є 

певні аргументи на користь того, щоб розглядати оскарження як стадію 

прийняття акта і як окрему процедуру, зазначаючи, що перша позиція має право 

на існування, оскільки адміністративна скарга не виникає «відірвано» 

(незалежно) від провадження у «першій інстанції». Тобто, кожній скарзі 

передують (мають передувати) усі інші стадії, описані вище. Крім того, з 

формально юридичної точки зору розгляд скарги в адміністративному порядку 

також завершується прийняттям адміністративного акта. З іншого боку, зміна в 

адміністративному оскарженні суб’єктного складу, статусу учасників 

провадження, завдань тощо дає нам підстави стверджувати про адміністративне 

оскарження також як про окремий вид адміністративної процедури [195, с. 72]. 

Розглянемо стадії процедури прийняття (видання) адміністративного акта 

більш детально. 

Стадія порушення адміністративної справи в тому чи іншому 

формулюванні виділяється практично всіма вченими-адміністративістами. 

Традиційно в науковій літературі зазначається, що на цій стадії збирається і 

фіксується інформація про фактичний стан справ, реальні факти, оцінюється 

перспектива подальшого руху справи, ухвалюється рішення про необхідність 
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такого руху [130, с. 488].  Д. М. Бахрах, Б. В. Россинський, Ю. Н. Старилов  

пропонують в межах цієї стадії розглядати три етапи: правової ініціативи, 

аналізу ситуації і варіантів правового впливу на неї, підготовки проекту рішення 

[200, с. 607-608]. Наголосимо, що завдання цієї стадії полягає у перевірці 

підстав, необхідних для порушення адміністративної справи, а тому підготовка 

проекту акта та аналіз ситуації і варіантів правового впливу здійснюватиметься 

на наступних стадіях такої процедури. Основне завдання адміністративного 

органу на цій стадії полягає у визначенні наявності чи відсутності підстав для 

порушення справи. 

При цьому порушення адміністративної справи має певні особливості 

залежно від того, чи є така процедура заявною чи втручальною. Так, порушення 

адміністративної справи може здійснюватися з ініціативи приватної особи, яка 

звертається до відповідного органу з заявою, або з ініціативи адміністративного 

органу, який це робить у зв’язку з виконанням своїх повноважень. Коли 

порушення адміністративної справи здійснюється за заявою приватної особи, 

адміністративний орган повинен перевірити правильність визначення 

компетентного органу, правосуб’єктність особи у цих правовідносинах, повноту 

поданих (наявних) документів тощо [195, с. 69].  У свою чергу, для порушення 

справи  за ініціативною адміністративного органу повинні бути певні юридичні 

та фактичні підстави. Юридичною підставою є наявність правової норми, яка 

надає такі повноваження відповідному адміністративному органу. Натомість, 

фактичною підставою є конкретні обставини, за наявності яких орган може 

порушити справу. Ця стадія, як правило, завершується складанням протоколу 

або акта, на підставі якого в майбутньому може бути прийнято  

адміністративний акт.  

 Другою стадією процедури прийняття адміністративних актів є 

підготовка справи до розгляду, завданням якої  є створення необхідних 

передумов для належного розгляду справи, у зв’язку з чим  адміністративний 

орган вирішує питання про необхідність витребування додатково матеріалів чи 

певних відомостей, проведення експертиз, визначення та повідомлення осіб, які 
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повинні бути залученні до участі в справі, надання учасникам адміністративної 

справи можливості подання клопотань та їх розгляд тощо.  

У законодавстві України найбільш детально ця стадія описана в Кодексі 

України про адміністративні правопорушення [201], згідно зі ст. 278 якого орган 

(посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне 

правопорушення вирішує такі питання: 1) чи належить до його компетенції 

розгляд цієї справи; 2) чи правильно складено протокол та інші матеріали 

справи про адміністративне правопорушення;  3) чи сповіщено осіб, які беруть 

участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду; 4) чи витребувано 

необхідні додаткові матеріали; 5) чи підлягають задоволенню клопотання 

особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх 

законних представників і адвоката.  

Щодо певних видів актів, як правило, колегіальних органів на цій стадії  

передбачено також підготовку проекту акта.  Так, наприклад, відповідно до  

Закону України “Про Кабінет Міністрів України” [89] проекти актів Кабінету 

Міністрів України готуються міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади, державними колегіальними органами, Радою міністрів АРК, 

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями і вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України 

міністерствами, центральними органами виконавчої влади, державними 

колегіальними органами, місцевими державними адміністраціями. Сама 

процедура підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України складається з 

таких дій: 1) розроблення проекту акта; 2) узгодження проекту; 3) проведення 

його правової експертизи; 4) подання проекту акта до Кабінету Міністрів; 

5) підготовка проекту акта в Секретаріаті Кабінету Міністрів України.  

Підготовка проектів більшості  адміністративних актів практично не 

врегульована в законодавстві, а тому проекти актів готуються на основі 

практики, що склалася в тому чи іншому органі, або на основі внутрішніх 

організаційних документів, прийнятих цим же органом. З цього приводу в 

науковій літературі цілком обґрунтовано робиться загальний висновок, що, як 
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правило, проекти індивідуальних актів управління розробляються 

спеціалістами юридичних служб відповідних органів, підприємств та 

організацій. За необхідності проекти індивідуальних актів управління 

узгоджуються в установленому порядку  [81, с. 173].  

Центральною стадією аналізованої процедури є  стадія розгляду 

адміністративної справи та прийняття адміністративного акта, в ході якої 

адміністративним органом досліджуються всі обставини справи, які мають 

значення для правильного її вирішення. Розгляд справи може відбуватися в 

повному (формальному) та спрощеному (неформальному) порядку. За 

загальним правилом органи публічної адміністрації повинні максимально 

спрощувати порядок розгляду адміністративних справ, щоб полегшити 

приватним особам реалізацію їх прав, свобод та законних інтересів. А от у 

випадках, передбачених правовими нормами, застосовується уже формальна 

процедура, основною відмінністю якої є проведення усних слухань.  

Розгляд індивідуальних адміністративних справ за формальною 

процедурою подібний до судового процесу, адже при такому розгляді особи, які 

беруть участь у розгляді справи надають пояснення, залучаються експерти, 

спеціалісти, досліджуються докази та інше. За результатами розгляду справи 

приймається адміністративний акт. У колегіальних органах  адміністративні 

акти, як правило, приймаються шляхом обговорення та подальшого голосування 

і підписання. Підписання акта може здійснюватися або всіма членами 

колегіального органу, або ж лише головою засідання (слухання) та секретарем. 

Якщо ж акт приймається одноособово, він підписується уповноваженою на це 

особою. Останньою дією, яка вчиняється на вказаній стадії, є оформлення акту, 

шляхом присвоєння реєстраційного (порядкового) номеру. Проте, варто 

зауважити, що такі дії носять організаційний характер і мають значення, 

передусім, для здійснення належного діловодства в органі, а не набуття 

чинності актом  [199, с. 122].  

Стадія оскарження адміністративного акта є, як вже зазначалося, 

факультативною, і пов'язана із бажанням певного суб'єкта припинити дію 
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адміністративного акта, скасувати чи внести в нього зміни. Оскарження може 

бути здійснено в адміністративному чи судовому порядку. Адміністративний 

порядок оскарження передбачає подачу скарги до органу, що прийняв 

адміністративний акт. Якщо цей орган не має вищих щодо себе інстанцій, то 

може застосовуватися механізм «перегляду». Якщо ж є окремий суб’єкт 

розгляду скарги, тоді орган, після збігу терміну на оскарження, повинен 

передавати скаргу (чи кілька скарг) разом з матеріалами справи до цього 

суб’єкта  [195, с. 175]. 

Судовий порядок оскарження адміністративного акта здійснюється в 

порядку адміністративного судочинства та базується на положеннях ч. 2 ст. 17 

Кодексу адміністративного судочинства України, згідно якої юрисдикція 

адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори фізичних чи 

юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його 

рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи 

бездіяльності [202]. Адміністративний позов може містити вимоги про 

скасування або визнання нечинним рішення відповідача-суб’єкта владних 

повноважень повністю чи окремих його положень. У разі задоволення 

адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання 

протиправними рішення суб’єкта владних повноважень чи окремих його 

положень і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його 

положень [202, п. 1 ч. 2 ст. 162]. 

В умовах варіативності рішення адміністративного суду з цього питання 

певну ясність вносить судова практика. Так, у п. 10.2 Постанови Пленуму 

Вищого адміністративного суду України «Про судове рішення в 

адміністративній справі» від 20.05.2013 р. № 7 міститься ряд роз’яснень, які 

стосуються скасування  адміністративних актів судом, зміст яких зводиться до 

такого:  

 у випадку визнання протиправним рішення суб’єкта владних 

повноважень чи його окремих положень суд повинен зазначити про це в 

судовому рішенні та одночасно застосувати один із способів захисту 
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порушеного права: скасування або визнання нечинним рішення чи окремих 

його положень; 

 акти індивідуальної дії підлягають скасуванню, а нормативно-

правові акти визнанню нечинними, тому одночасне застосування обох способів 

захисту порушеного права є помилковим; 

 вимоги про визнання акта владного органу недійсним або 

неправомірним тощо є різними словесними формами вираження одного й того 

самого способу захисту порушеного права позивача, а саме визнання акта 

протиправним.. 

Можливість видання адміністративних актів правоохоронними органами 

закріплена на законодавчому рівні. Наприклад, відповідно до Положення про 

Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, 

від 28 жовтня 2015 року № 877, Національна поліція в межах повноважень, 

передбачених законом, на основі та на виконання Конституції та законів 

України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, 

прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету 

Міністрів України, наказів Міністерства внутрішніх справ видає накази 

організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання 

[161, п. 9]. 

З метою забезпечення фінансової безпеки держави публічна адміністрація 

може використовувати й такий інструмент, як адміністративні договори, 

легальна дефініція якого міститься у Кодексі адміністративного судочинства 

України [202], відповідно до п. 14 ст. 3 якого адміністративний договір - це дво- 

або багатостороння угода, зміст якої складають права та обов’язки сторін, що 

випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, 

який є однією із сторін угоди.  

У сучасній адміністративно-правовій доктрині адміністративний договір 

трактується як:  визначена актами адміністративного права угода сторін, одна з 

яких є носієм державно-владних повноважень стосовно інших  [204, с. 120];  

різновид публічного договору, який стосується добровільного волевиявлення 
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сторін, однією з яких є орган влади або суб’єкт, якому делеговано владні 

управлінські функції, та укладається з метою реалізації цими суб’єктами 

владних управлінських функцій без застосування примусу до виконання 

зобов’язань іншою стороною [205, с. 98]; угода, заснована на адміністративно-

правових нормах і вироблена внаслідок добровільного узгодження волі між 

двома (чи більше) державно-владними суб’єктами адміністративного права та 

іншими організаціями, з приводу спільної реалізації покладених на них 

повноважень [206, с. 73]; дво- або багатостороння угода, зміст якої становлять 

права та обов'язки сторін, що випливають із владних управлінських функцій 

суб'єкта владних повноважень, який є однією із сторін угоди [134, с. 17]; 

спільний правовий акт суб'єктів владних повноважень або правовий акт за 

участю суб'єкта владних повноважень та іншої особи, що грунтується на їх 

волеузгодженні, має форму договору, угоди, протоколу, меморандуму тощо, 

визначає взаємні права та обов'язки його учасників у публічно-правовій сфері в 

укладається на підставі закону: а) для розмежування компетенції чи визначення 

порядку взаємодії між суб'єктами владних повноважень; б) для делегування 

публічно-владних управлінських функцій; в) для перерозподілу або об'єднання 

бюджетних коштів  у випадках, визначених законом; г) замість видання 

адміністративного акта; д) для врегулювання питань надання адміністративних 

послуг [64, с. 54]. На наш погляд, саме останнє визначення, наведене у Великій 

українській юридичній енциклопедії (2020), найбільш повно відображає 

сутність адміністративного договору як інструмента публічного 

адміністрування. 

Виділяються такі ознаки адміністративного договору: 1) одним із 

учасників адміністративного договору обов’язково є суб’єкт владних 

повноважень;. 2) змістом адміністративного договору є права та обов’язки його 

учасників у публічній правовій сфері; 3) укладається на підставі закону, тобто 

право суб’єкта владних повноважень укласти адміністративний договір має 

бути передбачене саме законом, а не підзаконними актами; 4) реалізується, як 

правило, на нормах адміністративного права; 5) викликає безпосереднє 
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настання юридичних наслідків у вигляді виникнення, зміни й припинення 

правовідносин (меморандум про співпрацю), виникнення зміни, припинення 

прав і обов’язків його учасників (договори про розстрочення та відстрочення 

грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків) у публічній 

сфері; 6) метою адміністративного договору є задоволення публічних інтересів; 

7) адміністративний договір оформлює ті суспільні відносини, які входять до 

предмета адміністративного права [207]. 

Ознаками адміністративного договору у сфері правоохоронної діяльності, 

на думку С. М. Ольховської, є наступні: 1) виникає у сфері реалізації виконавчої 

влади, у зв’язку та з приводу реалізації органами внутрішніх справ наданих 

йому виконавчо-розпорядних повноважень; 2) підставою виникнення договору 

є владний, імперативний припис органів внутрішніх справ; 3) мета договору 

виражається в його спрямованості на конкретизацію відповідних 

адміністративно-правових норм або актів правозастосовної діяльності органів 

внутрішніх справ, у зв’язку з чим він має організуючий характер [208, с. 12]. 

О. М. Ілюшик серед ознак адміністративного договору у правоохоронній 

сфері виділяє такі: 1) обов’язковою стороною адміністративного договору є 

правоохоронний орган як суб’єкт владних повноважень; 2) змістом (предметом) 

адміністративного договору є права та обов’язки сторін, пов’язані з реалізацією 

правоохоронним органом владних управлінських функцій; 3) метою укладання 

адміністративного договору є реалізація функцій держави, а саме реалізація 

повноважень правоохоронного органу, тобто, укладаючи відповідний договір, 

правоохоронний орган діє не для задоволення особистих потреб (як фізичної чи 

юридичної особи), а для задоволення публічних інтересів; 4)  правовою 

основою укладення адміністративного договору є норми адміністративного 

права; 5) сторони адміністративного договору є формально рівними; 

7) адміністративний договір у діяльності правоохоронних органів має 

організаційний характер; 8) наявність застереження про виключні 

повноваження правоохоронного органу як представника публічної 

адміністрації. При цьому дослідниця перші три ознаки відносить до основних 
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ознак адміністративного договору, а решту - до факультативних [209, с. 103-

105]. 

Отже, фундаментальними ознаками адміністративного договору у  сфері 

фінансової безпеки держави є наявність публічної адміністрації як однієї зі 

сторін такої угоди, а також сутнісні характеристики щодо обумовлення 

повноважень сторін договору на основі владно-управлінської функції. Іншими 

факультативними специфічними інструментальними рисами адміністративного 

договору в фінансовій сфері є орієнтація на задоволення публічного інтересу та 

суспільних потреб у фінансовій безпеці, законодавчі процедурні рамки 

діяльності суб’єкта публічної адміністрації, спрямованої на реалізацію його 

адміністративної компетенції.  

Такі адміністративні договори, як вказує І. В. Патерило, можуть 

укладатися з наступних питань: реалізація норм адміністративного права; 

виникнення (зміна, припинення) адміністративно-правових відносин; 

забезпечення публічних інтересів; реалізація функцій держави (територіальної 

громади), повноважень того чи іншого органу; регулювання управлінських 

відносин (тобто, шляхом укладання адміністративного договору 

урегульовуються, наприклад, такі питання управлінської діяльності, як 

делегування повноважень, порядок здійснення спільних програм між 

суб’єктами публічної адміністрації тощо) [210, с. 307]. 

Серед різновидів адміністративних договорів, що укладаються в процесі 

діяльності Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро 

України, Національної поліції України, підрозділів податкової міліції Державної 

фіскальної служби України, а також органів прокуратури України як суб’єктів, 

уповноважених забезпечувати фінансову безпеку країни, можливо виокремити 

дві їх групи: 1) координаційні договори, якими є організаційний договір 

(договір про делегування повноважень), договір про співпрацю правоохоронних 

органів між собою, договір про взаємодію правоохоронних органів з іншими 

органами публічної влади та недержавними організаціями; 2) субординаційні 

договори, до яких належать: договір про вступ громадян на службу до 
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правоохоронного органу, виконання окремих завдань правоохоронної 

спрямованості, договір про публічні послуги; податкові та митні угоди [211, 

c. 10; 26, с. 293-294]. 

Враховуючи наведені положення, у галузі забезпечення фінансової 

безпеки  держави йдеться про адміністративні договори як одну з форм 

публічного управління (насамперед координаційні). Саме владно-управлінські 

сутнісні характеристики таких договорів обумовлюють взаємне погодження 

сторонами договору цільових і функціональних вимірів своєї поведінки. По 

суті, предметом вказаних договорів є встановлення саморегуляції відносин між 

сторонами адміністративного договору, які одночасно виступають учасниками 

адміністративно-правового механізму забезпечення фінансової безпеки держави 

в частині взаємодії суб'єктів, задіяних у її забезпеченні,  у тому числі шляхом 

делегування повноважень, через встановлення взаємних прав та обов’язків. 

Акцентуємо, що однією зі сторін адміністративного договору як 

інструменту адміністративно-правового забезпечення фінансової безпеки 

держави мають обов'язково виступати суб’єкти публічної адміністрації, а. 

укладення адміністративного договору з органом публічної адміністрації 

відбувається в разі недоречності (неефективності) застосування 

адміністративного акта при регулюванні прав та обов’язків суб’єктів 

приватного права чи в разі існування прямої вимоги законодавця [63, с. 290]. 

Іншою стороною такого адміністративного договору можуть бути всі суб’єкти 

адміністративно-правового механізму забезпечення фінансової безпеки держави 

(як суб’єкти публічного, так і приватного права).  

На наш погляд, саме через інструмент адміністративного договору 

можливе подолання проблеми корупційних проявів у сфері нормативної та 

правозастосовної діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері економіки 

шляхом використання координаційних механізмів між правоохоронними 

органами та суб’єктами приватного права. Такий підхід апробований у багатьох 

країнах світу, у тому числі у Німеччині, де закріплено право на укладення 

координаційних адміністративних договорів як угоди між суб’єктами 
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публічного управління, які мають рівний правовий статус, і зумовлюється 

необхідністю публічно-правових узгоджень [212, с. 322].  При цьому дуже 

слушним є висновок  Є. В. Глушка стосовно того, що форми співробітництва 

обумовлені роллю суб’єктів у підтриманні правопорядку та безпеки: 

пріоритетна та первинна роль відводиться громадськості, а правоохоронні 

органи підключаються лише в разі необхідності за умови існування публічного 

інтересу. Разом з цим, не виключені й ситуації, коли рівною мірою необхідне 

залучення обох із цих учасників адміністративно-правового механізму протидії 

корупції [213].  По суті, правоохоронний орган як сторона адміністративного 

договору на основі заборонного типу поведінки перерозподіляє свою 

компетенцію, надаючи частину своїх повноважень конкретному суб’єкту 

приватного права. З метою подолання корупції у фінансовій сфері необхідно до 

активного співробітництва залучати різноманітні інститути громадянського 

суспільства, які охоплюють максимально широкий спектр представників від 

різних верств населення [214; 215]. 

З метою уніфікації практики укладення й оспорювання адміністративних 

договорів як інструментів адміністративно-правового забезпечення фінансової 

безпеки держави, забезпечення принципів розумності, верховенства права та 

процесуальної економії  вважаємо, що: 1) такі договори  можуть укладатися, 

коли це встановлено законом або коли немає прямої норми, яка б вказувала на 

доцільність застосування іншого інструменту діяльності публічної 

адміністрації; 2) адміністративні договори повинні укладатися на виконання та 

в межах компетенції суб’єкта публічної адміністрації – сторони цього договору; 

3)  форма договору може бути виключно письмова.  

Вважаємо доцільним прийняття Закону України «Про адміністративні 

договори» в якості оптимального орієнтиру для оптимізації процедури 

застосування адміністративних актів як інструменту діяльності публічної 

адміністрації. У цьому акті потрібно сформулювати базові засади поведінки 

суб’єктів публічної адміністрації, інституційні характеристики (усі можливі 

сторони таких угод), процедурні питання в частині передбачення форм і 
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процедур взаємодії між сторонами.  Юридичними передумовами при цьому 

можуть бути такі: нормативні, програмно-цільові, компетенційні, 

адміністративно-процедурні, наявність вираженої у встановленій законом формі 

пропозиції (оферти) суб’єкта публічної адміністрації щодо укладання 

адміністративного договору [63, с. 287-294]. Окремі норми у цьому Законі 

повинні бути присвячені нікчемності та заперечливості адміністративних 

договорів, а також процедурі припинення та розірвання таких угод. 

Проблематика актів-планів як інструменту діяльності публічної 

адміністрації є актуальною в умовах зміни підходів до публічного 

адміністрування та утвердження його сервісного характеру, оскільки акти-плани 

дають змогу поєднувати в собі правозастосовні та нормативні приписи, 

забезпечуючи стандартизацію процесу публічного адміністрування, що створює 

умови для прийняття суб’єктами публічної адміністрації типових рішень в 

аналогічних ситуаціях. Особливо актуально це під час прийняття таких рішень 

органами публічної адміністрації, які посідають нижчу ланку в ієрархії 

суб’єктів, задіяних у реалізації державної політики в окремій сфері публічного 

адміністрування. Відтак, формується налагоджена система актів-планів як 

інструментів діяльності публічної адміністрації, що можуть бути як 

первинними, так і похідними, а також містити окремі приписи нормативного 

спрямування.  

У цьому сенсі потрібно зважати на той факт, що цей інструмент сягає 

корінням у царину приватного права (йдеться про традиції західної економіки, 

пов’язані з організацією планування на макрорівні та бізнес-планами в межах 

корпорацій). Перехід цієї категорії до правового поля відбувся в Європі, коли 

вони стали надбанням адміністративного права Німеччини [216; 217]. Разом з 

тим у цій країні плани належать до результатів організаційної (не правової) 

форми діяльності публічної адміністрації [217, с. 420-421]. Однак, незважаючи 

на організаційний характер результатів цих актів, за своєю формою вони мають 

явно виражену нормативну природу. У тій же Німеччині щорічно приймаються 

закони про бюджет, якими затверджується бюджетний план, яким визначається 
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низка  фінансово-економічних показників. При цьому характерною рисою таких 

актів-планів є відображення в них цілої низки індивідуально-визначених 

приписів на основі послідовності зумовлюючих юридичних фактів, через які 

реалізується їх зв’язок із правозастосовними актами (втілено ознаки 

комплексності та нормативності – складні за юридичною природою акти з 

нормативними, правозастосовними положеннями). На підставі відповідних 

інструментів приймаються управлінські рішення, спрямовані на виконання 

планів. 

Водночас на сьогоднішній день в Україні на рівні закону немає 

визначення вказаного інструменту діяльності публічної адміністрації, а у  

літературі можна знайти доволі різні підходи до тлумачення названої вище 

категорії: нормативні акти, правозастосовні (індивідуальні) акти, особлива 

частина права, що існує окрім норм права [218, с. 78–94; 217]; письмовий 

документ, прийнятий та затверджений уповноваженим адміністративним 

органом, що визначає послідовність здійснення виконавцями заходів із 

зазначенням мети, завдань, обсягу, методів, засобів та строків їх здійснення 

[219]; визначений на певний період часу та закріплений у документованій формі 

орієнтовний перелік комплексу робіт, заходів із зазначенням їхньої мети, змісту, 

обсягу, методів, послідовності здійснення чи виконання строків тощо [64, 

с. 631]. 

Разом з тим у межах адміністративно-правового механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави очевидною є необхідність використання цих 

інструментів діяльності публічної адміністрації, за допомогою поєднання в собі 

правозастосовних та нормативних приписів такий інструмент здатний 

забезпечуючи стандартизацію певних процесів у фінансовій сфері, що створює 

умови для прийняття суб’єктами публічної адміністрації типових рішень в 

аналогічних ситуаціях. Особливо актуально це під час прийняття таких рішень 

органами публічної адміністрації, які посідають нижчу ланку в ієрархії 

суб’єктів, задіяних у забезпеченні фінансової безпеки держави. Таким чином 

формується налагоджена система актів-планів як інструментів адміністративно-
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правового забезпечення фінансової безпеки держави, що можуть бути як 

первинними, так і похідними, а також містити окремі приписи нормативного 

спрямування.  

Зважаючи на викладене призначення актів-планів як інструментів 

діяльності публічної адміністрації, необхідно також враховувати їхню 

специфіку, що стосується темпоральних параметрів, функціональної ролі та 

публічно-владної спрямованості. Вдало їхню специфіку розкрили Р. Мельник, 

І. Патерило та Д. Приймаченко, виділяючи такі основні ознаки актів-планів: є 

одностороннім, владним волевиявленням суб’єктів публічної адміністрації, 

прийнятим у межах його компетенції; можуть набувати різної форми: описової, 

календарної, табличної, графіку тощо; є актами управління, спрямованими 

насамперед на вирішення питань планування, тобто такими, в яких 

визначаються напрями, пропорції, темпи, кількісні та якісні показники розвитку 

тих чи інших процесів у системі публічного управління; містять у собі комплекс 

заходів, які необхідно вчинити з метою реалізації відповідної публічної функції, 

задоволення публічних інтересів; розробляються на майбутній період; 

затверджуються адміністративними актами; спричиняють правові наслідки для 

приватних осіб [188, с. 344; 210, с. 222; 220]. 

Коло суб’єктів публічної адміністрації, наділених правом видавати такі 

акти-плани в Україні є занадто вузьким, бо включає лише уряд і міністерства, з 

одного боку, та органи місцевого самоврядування, з другого боку (згідно з п. 2 

ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», п. 4 ч. 1 ст. 7 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», п.п. 7, 42 ч. 1 ст. 26; 

ст. 27; підп. 3, 6 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»). Із цих нормативно-правових актів випливає, що наразі виключно 

органи виконавчої влади вищого рівня та органи місцевого самоврядування 

наділені законодавчо встановленою компетенцією щодо застосування цього 

інструменту діяльності публічної адміністрації [221]. З урахуванням специфіки 

нашого дослідження акти-плани можуть видаватися, окрім Кабінету Міністрів 

України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, 
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Міністерством внутрішніх справ України та ін. Тим не менше, акти-плани 

потрібні всім суб’єктам публічної адміністрації, які задіяні в процесі публічного 

управління. 

Отже, акти-плани є індивідуальним різновидом управлінських рішень 

встановленої законом форми, що видається публічною адміністрацією та 

визначає порядок виконання заходів у визначеній послідовності та з 

дотриманням необхідних темпоральних рамок. Разом з тим можливе включення 

до цього акта нормативних приписів. При цьому ми підтримуємо пропозицію 

Н. В. Галіциної, щоб «чистий» акт-план індивідуальної спрямованості 

оскаржувався в порядку адміністративного судочинства через процедуру 

скасування адміністративного акта [221]. Якщо ж предметом спору є приписи 

нормативного характеру, то потрібно подавати позов про оскарження 

нормативного акта. У разі виникнення спору як щодо індивідуальних, так і 

нормативних приписів акта-плану необхідно подавати два окремі позови, які в 

подальшому в разі доведення доцільності можуть розглядатися 

адміністративним судом в одному провадженні шляхом об’єднання позовів. 

Ще одним із інструментів діяльності публічної адміністрації держави є 

акти-дії. На доктринальному рівні немає єдності позиції науковців із приводу 

тлумачення сутності цих правових інструментів: офіційне рішення суб’єкта 

публічної адміністрації, що виконується на основі та відповідно до норм 

адміністративного права у формі певних інтелектуально-вольових і фізичних 

(вербальних) дій і втілює публічно-владне веління з конкретної юридичної 

ситуації, спрямоване на регулювання суспільних відносин у певній сфері [63, 

с. 325-326]; офіційне рішення компетентного суб’єкта, що здійснюється на 

основі і відповідно до норм права у формі певних інтелектуально-вольових та 

фізичних дій і містить державно-владне веління з конкретної юридичної 

ситуації, яке спрямоване на індивідуальне регулювання суспільних відносин 

шляхом встановлення, зміни або припинення суб’єктивних прав та обов’язків їх 

учасників [222, с. 13]; офіційне рішення суб’єкта владних повноважень та 

уповноваженого на виконання його функції суб’єкта, що здійснюється на основі 
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та згідно з нормами публічного (насамперед адміністративного) права у формі 

інтелектуально-вольових та фізичних (вербальних) дій і містить публічно-ладне 

веління з конкретної юридичної ситуації, яке спрямоване на індивідуальне 

регулювання суспільних відносин шляхом встановлення, зміни або припинення 

суб’єктивних прав та обов’язків їх учасників [223]; офіційно прийняте рішення 

уповноваженого суб'єкта публічної адміністрації, що має адміністративне 

унормування та виявляється у формі відповідних дій інтелектуально-вольового 

та вербального характеру [64, с. 101]. 

Як простежується з наведених дефініцій, відмінності щодо тлумачення 

поняття «акти-дії» пов’язані з обранням юридичного терміна для позначення 

цього правового інструмента, нормативною базою (чи підлягають застосуванню 

норми приватного, або публічного, або публічного та приватного права, а також 

які саме), визначенням сутнісної спрямованості актів-дій. Водночас ми схильні 

підтримувати Р. В. Миронюка у тому, що акти-дії публічної адміністрації 

потрібно розуміти як допоміжні акти, які не містять завершене рішення у 

справі, а лише забезпечують застосування норм права [223]. Ці інструменти 

діяльності публічної адміністрації, стосуються насамперед організаційно-

технічних дій з виділення та виплати бюджетних коштів, здійснення заходів 

інформаційного характеру та складання протоколів про притягнення особи до 

адміністративної відповідальності. При цьому вказані інструменти діяльності 

публічної адміністрації реалізуються виключно на підставі, в межах та у спосіб, 

встановлені правовими нормами; мають активні форми (вербальні та 

невербальні дії, які зазвичай складні, хоча й можуть бути простими); можуть 

вчинятися на базі адміністративних актів, але не потребують його ухвалення; 

орієнтуються на фактичний результат. 

Акти-дії як інструменти діяльності публічної адміністрації в науці 

адміністративного права класифікують за наступними критеріями: за критерієм 

процесуального оформлення або фіксації: усні, що не потребують такого 

оформлення, та такі, що супроводжуються обов’язковою фіксацією у 

процесуальному документі; за суб’єктами прийняття виділяються акти-дії, що 
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вчиняються посадовими особами відповідних органів публічної адміністрації; 

за функціями у правовому регулюванні: регулятивні, охоронні та ін. [210, 

с. 235]. До того ж за своїми підставами досліджувані правові інструменти 

можуть бути як правовстановлюючими, так і правоприпиняючими. Прикладом 

правоприпиняючих актів-дій як інструментів діяльності публічної адміністрації 

можна вважати застосування Національною поліцією України під час виконання 

своїх повноважень заходів адміністративного примусу, зокрема: фізичний вплив 

(сила); застосування спеціальних засобів; застосування вогнепальної зброї [178, 

ст. 42]. 

Сучасними вченими-адміністративістами зазначається, що перелік видів 

актів-дій суб'єктів публічної адміністрації є достатньо широким і складним, 

зважаючи на відсутність іх належної правової регламентації. Переважна їх 

більшість регламентується внутрішньовідомчими актами, зокрема, наказами, 

інструкціями, рекомендаціями та ін. Так, наприклад, спільним наказом 

Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я 

України від 09.11.2015 р. № 1452/735 [224] затверджено Інструкцію про порядок 

виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують увагу та швидкість реакції. 

При цьому основними проблемами в застосуванні актів-дій як 

інструментів діяльності публічної адміністрації є відсутність підзаконної бази, 

чітких вимог щодо їхньої форми, що зумовлює настання фактичних негативних 

наслідків (недофінансування місцевих бюджетів, невиконання соціальних 

програм тощо) [225]. Взагалі неврегульованим питанням є їх розмежування з 

приватно-правовими інструментами діяльності публічної адміністрації (у цій 

сфері не достатньо чинного галузевого рівня правового регулювання 

радянського зразка). Найсуттєвішою проблемою таких актів-дій, на думку 

І. В. Патерило, з якою варто погодитися, є неможливість довести у судовому або 

позасудовому порядку їх незаконність [210, с. 341]. Це зумовлено складністю 

доказування неправомірності актів-дій, які не мають письмової форми (немає 
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фіксації їхнього змісту, суб’єкт публічної адміністрації завжди може послатися 

на врахування публічного інтересу, оскільки керувався мотивами оперативності 

реагування та превенції правопорушень у фінансовій сфері). У ракурсі 

викладеного потрібно усвідомлювати необхідність доведення, що перешкоди в 

захисті фінансових прав та інтересів повинні стосуватися застосування норм 

адміністративного права чи мати вплив на адміністративно-правовий статус 

особи. Саме тому вбачається доцільним встановити на нормативному рівні 

критерії розмежування актів-дій як інструментів діяльності публічної 

адміністрації та приватно-правових інструментів діяльності публічної 

адміністрації. 

 

 

2.3. Адміністративно-правові відносини як елемент адміністративно-

правового механізму забезпечення фінансової безпеки держави 

 

 

Механізм правового впливу у фінансовій сфері знаходить зовнішній вияв 

у процесі здійснення публічного управління конкретними органами публічної 

адміністрації з використанням встановленого законом інструментарію. Інакше 

кажучи, статичні елементи адміністративно-правового механізму  забезпечення 

фінансової безпеки держави не можуть бути практично використані, якщо не 

буде враховано динаміку взаємодії між певними суб’єктами, за що якраз і 

«відповідають» правовідносини.  

Правовідносини є посередницькою ланкою між нормою права та 

фактичними суспільними відносинами, які лежать в їхній основі, виконуючи 

службову роль щодо врегулювання останніх [226, с. 22], та відображають 

реалізацію правової норми та єдність форми та змісту [227, с. 349]. Тобто, 

правовідносини у фінансовій сфері  потрібно розуміти як посередницьку ланку 

між нормою права та фактичними суспільними відносинами, яка в межах 

концепції «сервісної» держави виконує службову роль щодо відносин із 



118 
 

забезпечення на підставі конкретних юридичних фактів суб’єктами владних 

повноважень прав, свобод і законних інтересів людини як споживача 

фінансових послуг. 

 Дійсно, у фінансовій сфері правовідносини є предметом адміністративно-

правового регулювання процесів з урахуванням категорій верховенства права, 

правопорядку, законності, захисту та безпеки, принципу пріоритету прав, 

свобод і законних інтересів людини, прав і законних інтересів юридичних осіб.  

Це означає, що у фінансовій сфері зміщується домінанта в адміністративних 

правовідносинах на процедурно-охоронний аспект у широкому значенні 

(створення стабільних і таких, що ґрунтуються на фундаментальних 

конституційних принципах правових рамок для гарантування інтересів 

суб’єктів – споживачів фінансових послуг). При цьому такі правовідносини 

мають «подвійну» юридичну природу: опосередковують процес реалізації норм 

матеріального права і є результатом реалізації норм процедурного права [228, 

с. 83], тобто у реальному житті саме адміністративно-процедурна форма 

діяльності суб'єктів публічної адміністрації є основною. 

До елементного складу структури адміністративних правовідносин у 

сфері забезпечення фінансової безпеки держави у правовій доктрині  відносять: 

підстави виникнення (юридичні факти) [229; 226, с. 87]; норму права [226, 

с. 87]; об’єкт [ 229; 230, с. 478]; предмет [229]; суб’єктів (сторін, учасників) 

[229; 230, с. 478]; правоздатність [226, c. 87]; суб’єктивне право [230, с. 478]; 

юридичний обов’язок [230, с. 478]; зміст (суб’єктивні юридичні права та 

обов’язки) [229; 231, с. 120]. Вважаємо, що структура правовідносин як 

основного динамічного елементу адміністративно-правового механізму 

забезпечення фінансових безпеки держави повинна бути класичною: фактичний 

склад, об’єкт, суб’єкти, зміст. 

Фактичний склад, на думку В.Б. Ісакова, є системою юридичних фактів, 

передбачених нормами права в якості підстав для настання правових наслідків 

(виникнення, зміни та припинення правовідносин), встановлює межі 

індивідуального регулювання [232, с. 27, 23]. Тобто, в межах правовідносин із  
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забезпечення фінансової безпеки держави  це множина конкретних юридичних 

фактів, які є різними за своєю природою, характеризуються визначеним 

порядком розташування елементів (інституційний аспект – наявність і 

компетенція суб’єктів владних повноважень; формування та реалізація 

відповідного правового режиму та ін.). При цьому складний юридичний факт є 

багатоаспектним, але цілим явищем, а не комплексом різних явищ. Як вказує 

В.Б. Ісаков, юридичний факт потрібно розглядати в широкому та вузькому 

значенні. Так, у вузькому значенні – це фактична передумова, що складається з 

одного елемента – конкретного юридичного факту, а в широкому сенсі –

 фактичні обставини, які мають правове значення, зокрема елементи 

фактичного складу, що є безпосереднім підґрунтям для правових наслідків. До 

того ж фактична основа може розвиватися як до виникнення, так і всередині 

правовідносин [232, с. 9, 11, 128].  

Наступним із елементів названих правовідносин як елемента 

адміністративно-правового механізму забезпечення фінансової безпеки держави 

є об’єкт, під яким розуміють: різноманітні предмети, що являють собою 

цінність для суб’єкта права [233, с. 361]; предмет, на який спрямована 

діяльність суб’єктів правовідношення, здійснювана ними в процесі реалізації 

своїх юридичних прав та обов’язків [234, с. 68]; те реальне благо, на 

використання або охорону якого спрямовані суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки, що найтіснішим чином пов’язане з інтересом уповноваженої сторони 

і є благом, яке знаходиться в її розпорядженні та охороняється державою [233, с. 

361]. Для об’єкта відносин, які виникають у сфері забезпечення фінансової 

безпеки держави, принципово важливими є дві характеристики: спрямованість 

на нього з боку публічної адміністрації чи суб’єктів приватного права, задіяних 

у фінансовій сфері; розуміння об’єкта як соціального блага, що дає змогу 

суб’єктам правовідносин ефективно виконувати свої повноваження. 

Змістом адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення 

фінансової безпеки держави є суб’єктивні юридичні права та обов’язки і їхня 

реалізація.  На думку А.П. Дудіна, об’єктом суб’єктивного права є тільки 
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вольова поведінка уповноваженого суб’єкта, а об’єктом юридичного обов’язку –

 тільки вольова поведінка зобов’язаного суб’єкта правовідносин; форма 

(суб’єктивне право) впливає тільки на один об’єкт – поведінку зобов’язаної 

особи, а зміст (державна воля) впливає на інший об’єкт – волю уповноваженого 

суб’єкта, оскільки зміст і форма завжди існують у нерозривній єдності й об’єкт 

у них повинен бути один, а поведінка уповноваженого суб’єкта невіддільна від 

його волі, тому повинен існувати акт реалізації такої волі, а вплив на волю 

такого суб’єкта є впливом на його поведінку [234, с. 51, 56, 57]. По суті, 

дотримання правової моделі  забезпечення втілюється через фактичну 

поведінку учасників конкретних правовідносин. В аспекті викладеного 

доцільно розмежувати публічні (адміністративні) і приватні відносини, які 

знаходять прояв у цій сфері, для чого  необхідно  враховувати особливості 

елементів цих правовідносин, домінуючі форми захисту та інтерес, який діє в 

цій галузі. Завдяки такому підходу стає зрозумілим: публічними є 

правовідносини влади-підпорядкування, що є формою реалізації публічного 

права; виникають, змінюються та припиняються у сфері його дії з метою 

захисту публічного інтересу, їх обов’язковим учасником є суб’єкт публічної 

влади [235]. Головним фактором при цьому є гарантування їхнього 

агоністичного, а не антагоністичного характеру (публічна адміністрація та інші 

суб’єкти публічного права у своїй діяльності враховують поєднання інтересів 

споживачів послуг і своїх інтересів у межах спільного публічного інтересу). Із 

цього слідує, що адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення 

фінансової безпеки держави необхідно розуміти як владно-підпорядковуючі 

відносини, що мають примусовий і позапримусовий характер, виникають, 

змінюються та припиняються з метою захисту публічного інтересу у фінансовій 

сфері. 

Проаналізуємо адміністративні правовідносини із забезпечення 

правоохоронними органами України фінансової безпеки держави на приладі їх 

взаємодії та координації. 

Зазначимо, що публічне адміністрування як найважливіша функція будь-
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яких організованих правових систем забезпечує необхідний режим діяльності 

суб’єктів, досягнення поставлених цілей під час здійснення державних завдань, 

ефективність їх функціонування. Теорія публічного адміністрування пропонує 

багато різних способів, методів, форм, спрямованих на досягнення поставлених 

завдань і цілей, що дають змогу виробити стратегію, тактику, комплекс засобів і 

прийомів для їх ефективного досягнення. Стратегічною метою адміністрування  

у сфері забезпечення фінансової безпеки є створення динамічної рівноваги між 

(державною) системою й (безпековим) середовищем, збереження її якісної 

визначеності всупереч руйнівним діям внутрішнього та зовнішнього характеру, 

подоланням протиріч між елементами системи, системою й зовнішнім 

середовищем. Одним із факторів гармонізації суспільних відносин суб’єктів 

публічної адміністрації, що забезпечують національну безпеку, є взаємодія між 

ними та координація їхньої діяльності [236, с. 3-4].  

 Проблема координації діяльності правоохоронних органів у 

адміністративно-правовій доктрині раніше розглядалась як виключно 

вертикальна, а її здійснення обумовлювалось необхідністю об’єднання та 

синхронізації різного роду діяльності, побудованої на принципах 

горизонтального розподілу праці та спеціалізації [237, с. 18-19]. За цього 

підходу координація позиціонувалась суто як організаційний інструмент, 

заснований на владному підпорядкуванні, а діяльність із координації 

розглядалась як виключна функція керівництва організацій [150, с. 259]. 

Актуалізація питань координації діяльності правоохоронних органів 

пов'язане як з поступовою інтеграцією України до Європейської спільноти, так і 

з необхідності оптимізації діяльності правоохоронних органів України. Як 

слушно зазначив В. Т. Білоус ще сімнадцять років тому, Європа створює єдине 

європейське співтовариство, а це, в свою чергу, надає можливість економічній 

злочинності «експортуватися» та «імпортуватися». Для розробки спільних 

заходів протидії необхідно визначитися у єдиних підходах, термінах, поняттях, 

загальних і спеціальних формах координації дій суб’єктів забезпечення 

економічної безпеки держави... Беручи до уваги політичні, правові, економічні, 
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організаційні, координаційні, кадрові, морально-психологічні чинники 

забезпечення економічної безпеки, може бути посилена і роль координації в 

управлінні діями суб’єктів забезпечення економічної безпеки держави, за 

рахунок якої економічна злочинність може та мусить бути піддана жорсткому 

контролю з боку держави [237, с. 46-48]. 

Етимологічний зміст самого поняття «координація» (лат.) означає 

узгодження (з – спільне, ordinatio – впорядкування), забезпечення узгодженості 

дій усіх ланок управління, збереження, підтримку і вдосконалення режиму 

роботи підприємств (організацій) та забезпечення його безперебійності і 

безперервності [7]. У теорії управління координація розглядається як функція 

управління, змістом якої є забезпечення упорядкованих взаємозв’язків між 

організаціями, ділянками та учасниками виробництва й управління з метою 

узгодження дій щодо реалізації рішень, об’єднання спільних зусиль у вирішенні 

загальних завдань [238, с. 76-77]; як метод державного управління [239, с. 22];   

як одна зі складових (поряд із передбаченням, організацією, розпорядництвом і 

контролем) єдиної адміністративної функції [240, с. 362-363].  

У правовій доктрині до визначення поняття та змісту координації існують 

різні діаметрально протилежні підходи. Так, під координацією розуміють:  одну 

з функцій управління, що існує поряд з такими функціями, як планування та 

контроль (В. Т. Білоус) [237, с. 18]; сукупність дій, що обумовлена владними 

повноваженнями суб’єктів управління, спрямованих на забезпечення 

упорядкованого функціонування суб’єкта й об’єкта управління, зокрема 

погодженої роботи всіх ланок системи та її окремих працівників» 

(Н.Є. Філіпенко) [241, с. 85]; узгодження дій різних органів управління та інших 

працівників, співставлення цілей і завдань різних рівнів, ресурсів, форм і 

методів діяльності, спільне пристосування для досягнення основних цілей»  

(А. Г. Галдишев, В. Н. Іванова)  [242, с. 150];   діяльність встановлених законом 

органів державної влади, яка узгоджена за такими критеріями, як мета, час, 

місце, виконавець тощо (В. О. Невядовський) [243, с. 227]; діяльність, 

погоджену за метою, часом, місцем, виконавцями і програмами дій (заходами)  
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(П. М. Каркач, В. Л. Синчук) [244, c. 15];  спільну взаємозалежну діяльністю, 

засновану на підпорядкуванні відповідних суб’єктів, які повинні забезпечувати 

економічну безпеку держави, у межах власної компетенції (Ю.В. Гаруст, 

В. І. Мельник) [150, с. 264]. 

В широкому розумінні метою координації є спрямування зусиль 

правоохоронних органів на запобігання і протидію корупції в публічній і 

приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданих внаслідок 

вчинення корупційних правопорушень збитків, поновлення порушених прав, 

свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів 

держави» [245, c. 26]. Таку ж мету координації діяльності переслідують 

відповідні суб’єкти під час реалізації різних існуючих напрямів державної 

політики щодо забезпечення  фінансової безпеки держави.   

Ознаками координації є наступні: 1) полягає в узгодженні дій суб’єктів 

правоохоронного механізму держави з цілями, часом, місцем проведення, 

виконавцями і програмою, з урахуванням компетенції кожного з цих органів; 

2) носить правовий характер, оскільки найбільш важливі її матеріальні і 

процесуально-процедурні аспекти прямо чи опосередковано врегульовані 

діючим законодавством; 3) об’єктивно обумовлена та здійснюється на постійній 

основі, в інтересах усього суспільства і держави; 4) здійснюється 

встановленими законодавством суб’єктами і, як правило, здійснюється по 

відношенню до тих ланок правоохоронного механізму, що не перебувають у 

прямому підпорядкуванні координуючого; 5) здійснюється у визначених 

законодавством формах та способах у межах повноважень координуючого 

суб’єкта [246, c. 128-129].   

Слід підтримати О. Ф. Кобзар, що координація здійснюється суб’єктом 

управління, наділеним владними повноваженнями у відношенні об’єктів 

координуючої взаємодії. У якості останніх виступають служби, підрозділи та 

окремі працівники, що знаходяться в підпорядкуванні суб’єкта управління. 

Крім цього, якщо взаємодія організується між двома і більше елементами 

системи, то в процесі координації повинні брати участь як мінімум три 
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елементи системи: один суб’єкт і два об’єкти управління. У цьому випадку 

координація є позасистемною, на відміну від внутрішньосистемної, коли всі її 

учасники – елементи однієї системи. У процесі координації суб’єктів 

управління вирішуються такі основні завдання: узгодження завдань та цілей; 

об’єднання зусиль підрозділів з метою вирішення конкретних завдань; 

врегулювання та впорядкування діяльності виконавців; погодження дій 

структурних підрозділів; коригування функціональних обов’язків і виконавців» 

[247, c. 142-143].  

Прикладом координаційних правовідносин є координація діяльності 

правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції, для якої 

характерне підпорядкування одному суб’єкту з боку інших учасників цих 

відносин під час виконання ними всіма спільного завдання.   Так,  відповідно до 

вимог наказу Генерального прокурора України від 16.01.2013 р. № 1/1гн «Про 

координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності 

та корупції» [248] організаційне забезпечення координаційних заходів під 

головуванням Генерального прокурора України та прокурорів обласного рівня з 

питань протидії злочинності покладено на Головне управління нагляду за 

додержанням законів у кримінальному провадженні, а з питань протидії 

корупції – на Головне управління нагляду за додержанням законів 

спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою 

злочинністю і корупцією, та відповідні структурні підрозділи апаратів, а під 

головуванням заступників Генерального прокурора України та заступників 

прокурорів обласного рівня – на відповідні самостійні структурні підрозділи 

[448].  

Також слід зазначити, що також можна вести мову про координацію як 

результат виконання керівником правоохоронного органу владно-розпорядчих 

функцій на підставі законодавчих приписів. Так, наприклад,  Законом України 

«Про Національну поліцію» передбачено, що діяльність органів поліції 

спрямовується і координується урядом через Міністра внутрішніх справ 

України, яки по відношенню до діяльності органів поліції має такі 
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повноваження: а) забезпечення правового регулювання діяльності органів 

поліції; б) затвердження стратегій і пріоритетних напрямків діяльності поліції; 

в)  прийняття рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є 

Міністерство внутрішніх справ України [160]. Фактично Міністр внутрішніх 

справ України зберігає за собою право приймати ряд важливих управлінських 

рішень, які впливають на діяльність органів поліції, тоді як її керівник лише 

здійснює керівництво діяльністю органів поліції та забезпечує виконання 

покладених на них завдань, а за досягнутими результатами діяльності органів 

поліції звітує перед Міністром внутрішніх справ України. 

Діяльність органів Служби безпеки України відповідно до Закону України 

«Про Службу безпеки України» координує та контролює Центральне 

управління СБУ [178, ст. 10], діяльність органів прокуратури -  Генеральна 

прокуратура шляхом виконання Генеральним прокурором України своїх  

повноважень (визначення  меж  повноважень  Генеральної  прокуратури  

України, регіональної і місцевої прокуратур у сфері виконання конституційних 

функцій; розподіл обов’язків між першим заступником і заступниками 

Генерального прокурора України; затвердження актів щодо внутрішньої 

організації діяльності органів прокуратури та інші [190, ст. 8]. Директор НАБУ 

координує і контролює діяльність центрального і територіального управлінь 

Національного антикорупційного бюро України координує і контролює 

директор бюро [184]. 

При цьому слід наголосити, що органи Національної поліції, прокуратури, 

Служби безпеки, Національного антикорупційного бюро і підрозділи податкової 

міліції є комплексним суб’єктом, який відповідно до законодавства захищає 

фінансові інтереси держави від протиправних посягань, у зв'язку з чим виникає 

питання щодо загальної координації діяльності правоохоронних органів 

України. З цього приводу О. М. Бандурка акцентує, що в масштабах держави 

координацію діяльності правоохоронних органів і інших відомств з питань 

протидії злочинності здійснює Генеральна прокуратура, Рада національної 

безпеки і оборони, Кабінет Міністрів, міністерства і відомства [249, с. 305]. 
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Крім того, Указом Президента України «Про вдосконалення координації 

діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю» від 12 лютого 2000 року [250] визначено, що діяльність по 

боротьбі зі злочинністю, зокрема з її проявами в організованих формах і 

корупцією, в  Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, районах, містах обласного підпорядкування координують 

прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст і районів, військові 

прокурори регіонів. Аналогічне положення міститься і у Закону України “Про 

прокуратуру” [190, ч. 2 ст. 25]. Інструментами координації є спільні наради, 

створення міжвідомчих робочих груп, проведення узгоджених заходів, 

здійснення аналітичної діяльності тощо. 

Питанням форм (інструментів) координації правоохоронної діяльності 

присвячено дослідження А. М. Мудрова та І. В. Європіної, які до форм 

координації правоохоронної діяльності відносять:  

1) проведення: а) координаційних нарад керівників правоохоронних 

органів під головуванням відповідного прокурора; б) спільних засідань колегій 

правоохоронних органів; в) міжвідомчих нарад за участі керівників 

правоохоронних органів, органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та державного нагляду (контролю); 

2) здійснення обміну інформацією з питань стану злочинності та 

корупції; 

3) видання спільних наказів, вказівок, інформаційних листів та інших 

документів організаційного та методичного характеру; 

4) розробка пропозицій із питань удосконалення правового 

регулювання запобігання і протидії злочинності та корупції, а також узгоджених 

заходів із метою виявлення, припинення та попередження злочинів, у тому 

числі з ознаками корупції, а також усунення причин та умов, що сприяли їх 

вчиненню; 

5) спільне ініціювання та проведення наукових, аналітичних 

досліджень у сфері протидії злочинності та корупції, взаємне використання 
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можливостей правоохоронних органів для підготовки і підвищення кваліфікації 

співробітників, проведення семінарів та інших навчально-практичних заходів 

[251, с. 74]. 

Як слушно зазначає О. М. Рєзнік, здійснення координації правоохоронної 

діяльності не можливе без засад, спрямованих на впорядкування організаційної 

структури правоохоронних органів. Зокрема, мова йде про поєднання 

єдиноначальності та колегіальності у діяльності правоохоронних структур. При 

цьому як внутрішня структура правоохоронного органу передбачає існування 

колегіального органу, діяльність якого спрямована на вирішення ряду питань, 

які виникають під час здійснення правоохоронним органом покладених на 

нього законодавством завдань, так і з представників кожного правоохоронного 

органу України можуть створюватися колегії для прийняття рішень щодо ряду 

проблемних питань в їх діяльності [26, с. 352]. 

З урахуванням того, що однією із форм координації правоохоронної 

діяльності є видання спільних наказів, вважаємо доцільним зупинитися на 

Положенні про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із 

злочинністю та корупцією, затвердженого спільним наказом Генерального 

прокурора України та керівників правоохоронних органів від 26 квітня 2012 

року [252], відповідно до пункту 2 якого завданнями координації є: 

1) визначення основних напрямів запобігання і протидії злочинності та корупції 

на основі аналізу їх структури, динаміки та прогнозування тенденцій розвитку 

цих негативних явищ; 2) розробка, узгодження і виконання спільних заходів, 

спрямованих на своєчасне виявлення, розкриття, припинення та попередження 

злочинних і корупційних проявів, усунення причин та умов, що їм сприяли; 

3) підготовка пропозицій з удосконалення законодавства, спрямованих на 

підвищення ефективності правоохоронної діяльності, протидії злочинності та 

корупції. 

Основними принципами координації проголошено: а) законність; 

б) рівність суб’єктів координаційної діяльності у визначенні проблемних питань 

щодо запобігання і протидії злочинності та корупції, розробці пропозицій щодо 
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заходів, спрямованих на їх подолання; в) самостійність кожного 

правоохоронного органу при реалізації узгоджених рішень; г) відповідальність 

керівників правоохоронних органів, в межах їх компетенції, за якісне і 

своєчасне виконання узгоджених заходів; д) гласність щодо проведення 

координаційних заходів, висвітлення результатів проведеної роботи у засобах 

масової інформації в межах, які не суперечать вимогам законодавства про 

захист прав, свобод людини і громадянина, державної та іншої таємниці [252, 

п. 3].  

Вибір інструментів (за термінологією Положення - форм) координації 

визначається відповідним прокурором з урахуванням пропозицій керівників 

правоохоронних органів, стану законності, структури і динаміки злочинності та 

інших чинників, що впливають на ці явища. Основною формою координації 

визначено проведення координаційної наради керівників правоохоронних 

органів, а додатковими: 1) проведення спільних засідань колегій 

правоохоронних органів; 2) проведення міжвідомчих нарад за участю 

керівників правоохоронних органів, органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування; 3) видання спільних наказів, вказівок, інформаційних листів та 

інших документів організаційного та методичного характеру; 4) обмін 

інформацією з питань стану злочинності та корупції; 5) розробка і здійснення 

узгоджених заходів з метою виявлення, припинення та профілактики злочинів і 

корупційних діянь, а також усунення причин та умов, що сприяли їх 

вчиненню;6) спільні виїзди до регіонів для проведення узгоджених заходів, 

перевірок і надання допомоги правоохоронним органам на місцях; 7) вивчення 

позитивного досвіду з питань запобігання і протидії злочинності та корупції, 

впровадження його в практичну діяльність правоохоронних органів; 

8) утворення спільних слідчо-оперативних груп для розкриття і розслідування 

окремих тяжких та особливо тяжких злочинів; 9) взаємне використання 

можливостей правоохоронних органів для підготовки і навчання кадрів, 

підвищення їх кваліфікації; проведення спільних семінарів, конференцій та 

інших навчально-практичних заходів; 10) розробка пропозицій з питань 
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удосконалення правового регулювання запобігання і протидії злочинності та 

корупції; 11) спільне ініціювання та проведення наукових досліджень у сфері 

боротьби із злочинністю та корупцією [252, п. 4]. 

На погляд спеціалістів, не всі форми координації є ефективними. 

Наприклад, В. Г. Гриценко вказує, що міжвідомча нарада є «мертвою» формою 

координації діяльності правоохоронних органів України, оскільки для її 

проведення необхідно підготувати перелік питань, які обговорюватимуться, але 

рішення таких міжвідомчих нарад не мають юридичного значення, а 

відповідальність за їх невиконання не настає через відсутність відповідних 

норм національного законодавства, що призводить до знецінення і безцільності 

їх проведення. У зв’язку з цим науковець пропонує передбачити електронні та 

автоматизовані форми координації правоохоронних органів, а також скасувати 

форми координації, пов’язані із загальним наглядом, прийняти новий порядок 

координаційної діяльності за участю всіх суб’єктів такої діяльності [107, с. 119]. 

Такі пропозиції є логічними, особливо у зв'язку зі стрімкою діджіталізацією 

публічного адміністрування та пандемією Covid-19, а тому необхідно 

працювати над форматом їх запровадження. 

Отже, значення координаційних відносин у сфері забезпечення фінансової 

безпеки важко переоцінити, оскільки вона сприяє досягненню поставлених 

цілей і вирішення завдань шляхом взаємодії, консолідації, вироблення 

взаємоприйнятних умов та інструментів. За допомогою координаційної 

діяльності усувається паралелізм, дублювання, визначається доцільне й 

оптимальне співвідношення між органами загалом, їх структурними 

підрозділами, налагоджується облік та обмін інформацією, скорочуються 

матеріальні і трудові витрати.  

На відміну від координації взаємодія налагоджується самими суб’єктами 

повсякденно у випадку, коли немає потреби залучати до цієї справи 

координаційний орган [253] і узагальнено може бути визначена як узгоджена 

діяльність, заснована на об’єктивно існуючих між державними органами 

взаємних зв’язках, ініціативі та зацікавленості сторін, що здійснюється у формі 
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співробітництва, взаємної допомоги та підтримки за відсутності єдиного 

керівництва, у процесі якої забезпечується раціональне та комплексне 

вирішення загальних питань щодо зміцнення законності [254; 255]. 

У адміністративно-правовій доктрині під взаємодією правоохоронних 

органів  розуміють:  врегульовану законодавством спільну взаємозалежну та 

узгоджену діяльність відповідних суб’єктів щодо реалізації державної політики 

в економічній сфері, у межах власної компетенції (Ю. В. Гаруст, В.І. Мельник) 

[150, с. 267-268]; однакове разове або досить тривале за часом об’єднання 

зусиль і методів для досягнення завдань виявлення, швидкого і повного 

розкриття злочинів,  викриття винних і забезпечення правильного застосування 

закону з тим, щоб кожний, хто здійснив злочин, був притягнений до 

справедливого покарання і жоден невинний не був притягнутий до 

кримінальної відповідальності і засуджений (Т. В. Авер’янова, Р. С. Бєлкін) 

[256, с. 11]; засновану на правових актах та узгоджену за цілями, місцем та 

часом діяльність оперативно-розшукового, процесуального та адміністративно-

управлінського характеру спецпідрозділів МВС України з іншими державними 

органами у сфері боротьби з організованою злочинністю (О. О. Дульський) 

[257, с. 19]; узгоджену діяльність процесуально незалежних учасників 

досудового розслідування, яка передбачає доцільне поєднання їх ділових і 

особистих якостей та спрямована на ефективне розкриття і розслідування 

злочинів (І. М. Сорокотягін) [258, с. 56-62]; погоджену діяльність різних 

суб’єктів для реалізації спільних дій щодо виконання завдань по досягненню 

загальних цілей правоохоронної діяльності (А. М. Подоляка) [259, c. 338-339]; 

своєрідну модель комплексного здійснення оперативно-розшукових та інших 

правоохоронних заходів, які здійснюються з урахуванням відповідних умов 

оперативної ситуації (обстановки), концентрацію сил, засобів і методів для 

досягнення поставленої мети, здійснення відповідних спільних заходів, 

вибором таких тактичних прийомів або їх комбінацій, які найкраще 

забезпечують виконання завдань у винятково короткі терміни силами і 

засобами, що є в розпорядженні суб'єктів взаємодії, при найменших затратах і 
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при безумовному дотриманні чинного законодавства (І. П. Козаченко і 

В. Л. Регульський) [260, с. 177-203]. 

Отже, сутнісними ознаками взаємодії як категорії є наступні:1) взаємодія 

існує лише за наявності двох і більше співіснуючих систем із суміжними 

функціями; 2) взаємодія має місце тоді, коли системи функціонують одночасно; 

3) наявність у взаємодіючих елементів схожих властивостей; 4) при взаємодії 

змінюються якісні характеристики об’єктів взаємодії; 5) здатність кожного 

об’єкта взаємодії виступати її ініціатором; 6) можливість настання негативних і 

позитивних наслідків взаємодії; 7) спільність мети, засобів та діяльності 

відокремлених взаємодіючих об’єктів [261, c. 512].  

У свою чергу, основними ознаками взаємодії як діяльності компетентних 

суб'єктів  є: 1) погодженість діяльності – обов’язкова ознака взаємодії елементів 

системи, яка використовується у військовій науці. Саме звідти вона і 

«перейшла» у деякі визначення взаємодії вже стосовно до міліції. Вона впливає 

на спільні дії, об’єднуючи їх у єдине ціле – систему. Погодженість передбачає 

ряд відповідних дій та використання загальних або доповнюючих один одного 

форм і методів реалізації цих дій; 2) певна кількість суб’єктів. Допускається 

участь як мінімум двох сторін, причому кожну з цих сторін можуть 

представляти кілька учасників; 3) поєднання зусиль суб’єктів, що визначають 

відносини співпраці між ними та мають спільні цілі і інтереси для 

взаємодіючих сторін. Виходячи з практичних потреб та теоретичних засад, 

можна виділити дві основні концепції взаємодії; 4) партнерський характер 

відносин, здійснюються в рамках співпраці, при цьому сторони рівні і 

незалежні одна від одної; 5) законність, відповідно до якої реалізуються дії і 

використовуються форми, методи, сили і засоби [259, c. 338-339].  

Таким чином, загальними ознаками взаємодії і координації є взаємна 

підтримка й узгодженість дій. Відповідно, взаємодія та координація діяльності 

правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансової безпеки України являє 

собою узгоджену, основану на співробітництві діяльність, спрямовану на 

досягнення загальних і спеціальних цілей, а також вирішення завдань, 
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пов’язаних із забезпеченням фінансової безпеки держави. 

Прикладом взаємодії на міжнародному рівні є взаємодія вітчизняних 

правоохоронних інституцій з Європолом. Загалом ця взаємодія зводиться до 

таких видів напрямів її здійснення, як: 1) обмін інформацією (відповідно до 

національного законодавства держав – членів ЄС) між офіцерами зв’язку 

Європолу (ELOs) кожної з країн; 2) реалізація відповідних заходів 

національними поліцейськими органами за допомогою оперативного аналізу 

інформації; 3) підготовка стратегічних рапортів (оцінювання загрози зростання 

кількості злочинів) і аналіз кримінальної активності на підставі інформації, 

наданої державами – членами ЄС, зібраної самим Європолом або отриманої з 

інших джерел; 4) проведення експертизи й технічної підтримки розслідувань та 

поліцейських операцій у межах ЄС під контролем і за відповідальності 

зацікавлених держав; 5) розвиток аналітичних поліцейських підрозділів і 

гармонізації методів ведення слідства в державах – членах ЄС [262, с. 128-129].  

Нормативною основою взаємодії правоохоронних органів України 

виступає Інструкція про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з 

організованою злочинністю [263], відповідно до положень якої  метою 

співробітництва є посилення протидії організованим злочинним угрупуванням, 

попередження, розслідування та розкриття злочинів, учинених організованими 

злочинними групами і злочинними організаціями, у т.ч. у сфері фінансів, а 

формами: 1) спільний аналіз стану, структури організованої злочинності, 

причин і умов, що їй сприяють, прогнозування тенденцій її поширення; 

2) розробка й реалізація спільних програм, планів у сфері боротьби з 

організованою злочинністю; 3) обмін оперативною інформацією, що становить 

інтерес для боротьби з організованою злочинністю; 4) створення робочих груп 

для підготовки законопроектів, пропозицій про зміни й доповнення до 

законодавства; 5) розроблення навчальних програм та проведення занять у 

системі професійної підготовки; 6) підготовка й проведення спільних колегій, 

нарад, семінарів щодо вдосконалення взаємодії; 7) проведення спільних 

оперативно-розшукових, профілактичних заходів; 8) інформування громадян 
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про результати діяльності у сфері боротьби з організованою злочинністю; 

9) удосконалення міжнародного співробітництва у сфері боротьби з 

організованою злочинністю.  Отже, можна констатувати, що напрямками 

взаємодії є:  1) нормотворчість;  б) взаємодія під час здійснення оперативно-

розшукових заходів; в) наукове співробітництво та обмін досвідом; 

г) матеріально-технічна підтримка силових структур. 

Однією із центральних форм взаємодії правоохоронних органів у сфері 

фінансової безпеки держави є обмін інформацією (як оперативною, так й 

іншою), результати якої 75 % правоохоронців оцінюються незадовільно, 

називаючи причинами: 1) відсутність єдиної системи взаємного інформування 

(22 %); 2) відсутність окремого підрозділу для організації взаємодії (26,9 %); 

3) незадовільне налагодження співпраці керівників взаємодіючих органів 

(25,2 %); 4) недосконалість правової основи (9 %) [264, с. 101]. Щодо останньої 

причини - недосконалості правової основи слід зазначити, що обмін 

інформацією між правоохоронними органами регулюється спільними 

підзаконними актами, норми яких регламентують порядок здійснення такого 

інформаційного обміну. 

Зокрема, Порядком взаємодії Національного антикорупційного бюро 

України та Міністерства внутрішніх справ України щодо використання 

інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх 

справ України від 4 жовтня 2017 року [265] передбачено, що керівництво 

Національного антикорупційного бюро визначає посадових осіб, яким у зв’язку 

з виконанням службових обов’язків надається доступ до інформаційних 

ресурсів МВС України, а безпосередній доступ надається Департаментом 

інформаційних технологій Міністерства на підставі надсилання відповідної 

заявки, підписаної Директором НАБУ.  Умовою доступу до інформаційних 

ресурсів ЄІС МВС є проходження процедури ідентифікації, аутентифікації та 

авторизації з використанням засобів електронного цифрового підпису. Контроль  

за доступом працівників НАБУ до інформаційних ресурсів МВС здійснюється 

Департаментом інформаційних технологій з фіксуванням та збереженням 
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відомостей  про користувача, його ідентифікаційних даних, мету та підстави 

перегляду або отримання даних. Регламентовано у Порядку і підстави 

припинення та блокування доступу працівників НАБУ [265, п.п. 12-15]. 

В контексті дослідження взаємодії правоохоронних органів слід 

наголосити, що така взаємодія фактично є різновидом адміністративних 

процедур, оскільки має всі ознаки останніх: застосовується в сфері діяльності 

публічної влади; встановлює певний порядок здійснення особливими 

суб'єктами, наділеними державно-владними повноваженнями, правозастосовної 

діяльності позитивної спрямованості; закріплюється адміністративно-

процедурними нормами; для неї характерні послідовність, стадійність, 

погодженість. При цьому така адміністративна процедура є організаційною, 

оскільки здійснюється в межах системи державних органів та не передбачає 

участі приватних осіб у здійсненні таких адміністративно-процедурних дій, та 

неюрисдикційною, оскільки спрямована на вирішення справ стосовно відносин 

так званого позитивного характеру, що виникають у процесі виконавчо-

розпорядчої діяльності державних органів [266, с. 68].  

В той же час слід констатувати, що питання взаємодії правоохоронних 

органів на сьогоднішній день врегульовані фрагментарно у зв'язку з тим, що 

нормативна фіксація зосереджується лише на врегулюванні загальних положень 

такого співробітництва і носить більше декларативний характер, фактично 

залишаючи адміністративно-процедурне регулювання поза уваги, що негативно  

впливає на праксеологічний аспект такої взаємодії. При цьому поза уваги 

залишаються питання узгоджених дій з  іншими суб'єктами публічного 

адміністрування (наприклад, взаємодії Міністерства фінансів України та 

Податкової міліції) та громадського контролю. 

Не створено на сьогоднішній день і центру координації співробітництва 

правоохоронних органів. В той же час держави, що мають високі стандарти 

забезпечення фінансової безпеки, своїм досвідом доводять, що така структура 

потрібна. Зокрема, у Норвегії вся модель узгоджених спільних дій між 

правоохоронними органами, відповідальними за здійснення державного 
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нагляду, правового регулювання та розслідування фінансових правопорушень, 

здійснюється на базі Центру фінансової експертизи під управліннями 

Міністерства фінансів та Міністерства юстиції. Необхідно зазначити, що 

учасниками зазначеного центру є Центральний банк Норвегії, податкове і митне 

управління, прокуратура, Норвезьке національне управління з розслідування та 

кримінального переслідування злочинів у сфері економіки та навколишнього 

середовища, органи поліції. При цьому основною ідеєю зазначеного центру є 

те, що діючи спільно учасники можуть виявляти факти і тенденції, які вказані 

суб’єкти не мали би можливості виявити, працюючи самостійно [267, c. 193]. 

Отже, вважаємо, що нагальною необхідністю оптимізації діяльності 

правоохоронних органів у сфері фінансової безпеки держави є не тільки 

створення єдиного правоохоронного органу у цій сфері (особливо з 

урахуванням часу, який пройде з моменту прийняття Закону до початку 

практичного функціонування), а і прийняття Закону України “Про 

адміністративну процедуру”, що урегулює загальні питання такого 

співробітництва, і прийняття комплексу нормативно-правових актів, що 

врегулюють всі аспекти (а не тільки обмін інформацією та спільний аналіз 

стану, причин і умов фінансових правопорушень) спільних дій правоохоронних 

органів з метою забезпечення належного функціонування усіх суб’єктів 

фінансових правовідносин у державі - приватних осіб та суб'єктів публічної 

адміністрації, стабільність та розвиток національної фінансової системи 

України [266, с. 69]. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Правоохоронні органи є самостійною, відособленою за ознакою 

професійної діяльності групою державних органів, на які законодавством 

покладено виконання правоохоронних завдань та функцій, а до правоохоронних 

органів як суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави може бути 
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віднесено Національну поліцію України, Службу безпеки України, податкову 

міліцію Державної фіскальної служби України,  Національне антикорупційне 

бюро України, прокуратуру, Державне бюро розслідувань. 

2. Адміністративно-правовий статус правоохоронного органу як суб’єкта 

забезпечення фінансової безпеки може бути визначений як  закріплене нормами 

адміністративного права положення правоохоронного органу, яке 

характеризується його компетенцією, повноваженнями та відповідальністю у 

сфері фінансової безпеки держави. Констатовано, що спеціалізованим 

законодавством України на рівні законів та підзаконних нормативно-правових 

актів закріплено елементи адміністративно-правового статусу правоохоронних 

органів як суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави (завдання, 

функції, права, обов'язки, частково відповідальність), але сукупно їхній 

адміністративно-правовий статус врегульований дещо фрагментарно, що 

вимагає удосконалення законодавства України у досліджуваній сфері та є 

вагомим аргументом доцільності створення єдиного правоохоронного органу у 

сфері фінансової безпеки держави – Бюро економічної безпеки України. 

3. На підставі дослідження інструментального складника діяльності 

правоохоронних органів із забезпечення фінансової безпеки держави 

встановлено, що у сучасній правовій доктрині застосовується широкий підхід 

до визначення категорії «правові інструменти», згідно з яким інструменти – це 

весь комплексів засобів правового регулювання/впливу, та запропоновано 

конкретні інструменти діяльності публічної адміністрації розкривати через 

призму системи її інституціонально-функціональних характеристик. 

4. Акцентовано на необхідності прийняття Закону України «Про 

адміністративну процедуру»  для регламентації загальних видів і вимог до усіх 

інструментів діяльності публічної адміністрації незалежно від сфери 

регулювання. Встановлено, що правоохоронними органами у сфері 

забезпечення фінансової безпеки держави використовуються такі інструменти 

публічного адміністрування, як нормативні акти, адміністративні акти, 

адміністративні договори, акти-плани та  акти-дії. 
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5. Визначено особливість нормативних актів як інструменту забезпечення 

фінансової безпеки держави: загальні формальні параметри та спеціальні 

матеріальні параметри. Зроблено висновок про необхідність модернізації 

інституту нормативних актів згідно із сучасним світовим досвідом (звузити 

підзаконне регулювання, вийти на рівень кодексів, уникати помилок у 

нормопроектувальній техніці). Наголошено на необхідності врегулювання 

процедури їх прийняття, приведення в дію, підстав та порядку визнання 

недійсними.  

6. З метою удосконалення практики застосування правових інструментів у 

діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансової безпеки 

держави: а) підтримана пропозиція щодо необхідності прийняття Закону 

України «Про адміністративні договори»; б)  запропоновано у Законі України 

«Про адміністративну процедуру» виділити окремий підрозділ для 

врегулювання специфіки актів-планів; в) нормативно закріпити критерії 

розмежування актів-дій та приватно-правових інструментів діяльності 

публічної адміністрації. 

7. Під поняттям “адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення 

фінансової безпеки держави” запропоновано  розуміти як владно-

підпорядковуючі відносини, що мають примусовий і позапримусовий характер, 

виникають, змінюються та припиняються з метою захисту публічного інтересу 

у фінансовій сфері. 

8. Виділено специфічні ознаки адміністративно-правових відносин у сфері 

забезпечення фінансової безпеки держави: а) мають правову форму; 

б) орієнтуються на задоволення втіленого в нормах матеріального права 

публічного фінансового інтересу; в) відзначаються стадійністю тощо. У 

результаті дослідження наявних у правовій доктрині підходів щодо структури 

правовідносин запропоновано включити до неї такі елементи: фактичний склад, 

об’єкт, суб’єкти, зміст.  

9. Визначено, шо взаємодія і координація діяльності правоохоронних 

органів фактично є специфічним різновидом адміністративних процедур, 
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оскільки має всі ознаки останніх: застосовується в сфері діяльності публічної 

влади; встановлює певний порядок здійснення особливими суб'єктами, 

наділеними державно-владними повноваженнями, правозастосовної діяльності 

позитивної спрямованості; закріплюється адміністративно-процедурними 

нормами; для неї характерні послідовність, стадійність, погодженість. При 

цьому такі адміністративні процедури є організаційними, оскільки 

здійснюються в межах системи державних органів та не передбачають участі 

приватних осіб у здійсненні таких адміністративно-процедурних дій, та 

неюрисдикційними, оскільки спрямовані на вирішення справ стосовно відносин 

так званого позитивного характеру, що виникають у процесі виконавчо-

розпорядчої діяльності державних органів.  

10. На підставі дослідження взаємодії і координації діяльності 

правоохоронних органів щодо забезпечення фінансової безпеки держави 

зроблений висновок щодо фрагментарності їх нормативної фіксації та 

залишення поза увагою питань узгоджених дій з  іншими суб’єктами публічного 

адміністрування у сфері забезпечення фінансової системи держави та 

громадського контролю. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ'ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

 

3.1. Зарубіжний досвід діяльності правоохоронних органів із 

забезпечення фінансової безпеки держави та можливі шляхи його 

запозичення в Україні 

 

 

Трансформаційні перетворення економіки України, непроста ситуація с 

державними фінансами, ускладнена пандемією та економічною злочинністю, 

глобалізаційні виклики обумовлюють пошук оптимального механізму 

адміністративно-правового забезпечення фінансової безпеки держави,  серед 

суб'єктного складу якого особливу роль відведено вітчизняним правоохоронним 

органам, що пояснюється їх призначенням, завданнями, функціями та 

компетенцією. Саме ці суб’єкти уповноважені протидіяти широкому колу загроз 

з метою підтримання фінансової системи країни у такому стані, за якого 

забезпечується належне функціонування усіх суб’єктів фінансових 

правовідносин у державі - приватних осіб та суб'єктів публічної адміністрації, 

стабільність та розвиток національної фінансової системи. 

В умовах реформування національної правоохоронної системи  

необхідно визначитися і з напрямками оптимізації діяльності правоохоронних 

органів у сфері забезпечення фінансової безпеки держави, а тому вважаємо 

доцільним дослідити зарубіжний досвід правоохоронної діяльності у 

аналізованій сфері  з метою його можливого запозичення та імплементації у 

вітчизняне правове поле.  

Передусім зазначимо, що у світі існують чотири моделі національної 

безпеки, складовою якої є фінансова безпека: 1) американська – орієнтована на 
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поєднання зовнішньої та внутрішньої безпеки, яку використовують за взірець 

більшість держав; 2) японська – з акцентом на внутрішню соціальну безпеку; 

3) китайська, яка є найконцентрованішим вираженням систем безпеки держав, 

що здійснюють будівництво соціалістичного суспільства; 4) системи, властиві 

державам, які нещодавно здобули незалежність, а також здійснюють глибинну 

переорієнтацію свого розвитку [268, с. 376].  Саме остання модель національної 

безпеки характерна для України. 

Першою державою, в якій на законодавчому рівні було використано 

поняття “національна безпека”, стали Сполучені штати Америки, де у 1947 році 

було прийнято Закон “Про національну безпеку”, а авторство цього терміну 

належить 25-му президенту США – Теодору Рузвельту, який застосував його 

вперше у 1904  р. для позначення воєнної та зовнішньополітичної безпеки [20, 

c. 211-212]. Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки США 

пройшло тривалий шлях свого формування, при цьому його особливістю є той 

факт, що економічна безпека США як окрема та цілісна проблематика не 

формулюється як у концептуальних і стратегічних документах, так і в 

законодавчих та нормативно-правових актах. Вона розглядається лише як 

невід’ємна й найважливіша зі структурних складових національної безпеки 

Сполучених Штатів у Стратегії національної безпеки та подається як окремі 

аспекти щодо її забезпечення у законах [268, с. 376].  Економічні інтереси 

(економічний добробут суспільства й захист життєво важливих державних 

інфраструктур, зокрема  енергетики, банків, фінансів, державних комунікацій та 

ін.) віднесено до категорії життєво важливих інтересів держави, забезпечення 

яких є безумовним пріоритетом політики національної безпеки США, для 

захисту яких американський уряд повинен робити все можливе, навіть за 

рахунок однобічного використання сили.  

Основні напрями державної політики національної безпеки США 

подаються у Стратегії національної безпеки за трьома основними напрямами: 

формування безпечного міжнародного оточення Америки, забезпечення 

адекватного реагування на загрози та кризи, належна підготовленість 
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американського суспільства до непередбачуваних тенденцій і явищ у 

майбутньому, в межах кожного з яких передбачаються заходи розв’язання 

проблем економічної безпеки [269, с. 154].  В той же час існують і 

спеціалізовані закони, зокрема: Закон “Про економічну безпеку” 1996 р. (The 

Economic Security Act of 1996) [270], присвяченій протидії економічному 

шпіонажу; Закон “Про економічну безпеку та відтворення”  2001 р. (The 

Economic Security & Recovery Act of 2001) [271], що вирішує питання  

податкового регулювання, пріоритетів економічного розвитку, митного 

протекціонізму;  Закон “Про створення робочих місць і економічну безпеку”  

2002 р (Job Creation and Economic Security Act of 2002) [272] щодо економічного 

захисту населення та ін. 

Найвищим консультативним органом з питань забезпечення національної 

безпеки при президенті США є Рада національної безпеки, яка  формує основні 

напрямки безпекової політики держави як довгострокового, так і поточного 

характеру, розглядає конкретні позиції та підходи, готує нормативно-правові 

акти стратегічного характеру. Забезпеченням роботи Ради (на рівні керівного 

складу) займаються: помічник президента з національної безпеки, директор 

групи “Ситуаційного аналізу”, виконавчий секретар РНБ, у підпорядкуванні 

якого знаходяться чотири члени директорату РНБ зі статусом помічників 

міністра, які призначаються президентом і відповідають за окремі напрямки 

роботи. У групі “Ситуаційного аналізу” працює 50-70 співробітників, які 

відряджаються на 2 роки розвідувальними відомствами. Основним 

призначенням групи є: відбір матеріалів, які доповідаються президентові та 

членам РНБ; моніторинг і оцінка обстановки в різних зонах і сферах 

національних інтересів США, підготовка оціночно-прогнозних аналітичних 

матеріалів для президента та членів РНБ; підготовка комплексу заходів 

(спеціальних, економічних, пропагандистських, інформаційних, 

дипломатичних, військових й ін.) щодо реагування на загрози національній 

безпеці. Адміністративне управління групою здійснює директор, а оперативне - 

помічник президента США з національної безпеки [20]. 
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У Німеччині спеціальна нормативна база щодо забезпечення економічної 

безпеки відсутня, при цьому особливістю є визначальний вплив федерального 

канцлера (глави виконавчої влади) на її формування. Вищий орган законодавчої 

влади ФРН - бундестаг приймає найважливіші федеральні законопроекти у 

сфері забезпечення національної безпеки, які готуються  зовнішньополітичним, 

військовим, бюджетним та правовим комітетами парламенту. Але у зв'язку з 

тим, що Німеччина - парламентська федеративна республіка, законопроекти,  

які вимагають внесення змін до конституції, потребують схвалення 

бундесратом, який утворюється з депутатів, призначених урядами земель зі 

свого складу. 

В той же час саме органи виконавчої влади  (уряд і федеральний канцлер) 

є головною ланкою механізму забезпечення національної (і фінансової як її 

складової) безпеки, оскільки саме уряд має у своєму розпорядженні 

спеціальний апарат, що складається із численних спеціалізованих органів та 

установ, які безпосередньо підпорядковуються федеральному канцлеру, 

функцією яких є аналіз, управління і практична реалізація нормативно-

правових актів у сфері забезпечення національної безпеки.  Одним із таких 

спеціалізованих органів є Федеральна рада безпеки, очолювана федеральним 

канцлером, на яку покладено завдання координації діяльності військових і 

цивільних установ у цій сфері. Передбачений “Положенням про відомство 

федерального канцлера” міжвідомчий секретаріат, який складається з 

керівників відділів міністерств, що беруть участь у роботі Федеральної ради 

безпеки, відіграє допоміжну роль, надаючи необхідні матеріали вказаній 

спеціальній групі. Найважливіші рішення з питань забезпечення національної 

безпеки приймаються, як правило, колективно - Федеральною радою безпеки та 

урядом, а оперативні проблеми вирішуються на рівні 2-3 компетентних 

міністрів [20]. 

Не зважаючи на те, що федеральні міністерства проводять урядову 

політику, як правило, не самостійно, а через аналогічні органи виконавчої влади 

земель ФРН, міністерство оборони, міністерство внутрішніх справ та 



143 
 

міністерство фінансів,  розвідувальні та контррозвідувальні органи Німеччини 

підпорядковані безпосередньо федеральному уряду, що дозволяє вести мову про 

національний характер захисту фінансової безпеки та її жорстку централізацію. 

Нормативна база у сфері забезпечення фінансової безпеки складається з 

“Білої книги безпеки ФРН і перспективи розвитку бундесверу” (2006), 

Директиви з оборонної політики (2003), Концепції бундесверу (2004) та 

директив Міністерства оборони, які регламентують найважливіші сфери 

ринкової діяльності та визначають контрольні функції держави. При цьому 

принципами національної політики у сфері національної безпеки проголошено 

принципи спільного забезпечення безпеки, превентивності та широкої безпеки,  

останній з яких охоплює весь комплекс політичних, економічних, екологічних, 

соціальних і культурних складових процесу забезпечення безпеки. Методами 

забезпечення економічної безпеки виступають інструменти, спрямовані на 

підтримку цивілізованих ринкових відносин, забезпечення економічного і 

соціального прогресу, недопущення монополізму в окремих галузях, створення 

умов для справедливої конкуренції та стабільності національної валюти, захист 

від економічного шантажу.  

У Великобританії спеціальна законодавча база щодо забезпечення 

економічної безпеки відсутня. Окремі норми, які регламентують економічну 

безпеку, містяться у нормативно-правових актах у сфері оборонної політики та  

грунтуються на оцінках національних інтересів і реалізуються через їх захист. 

Методи щодо забезпечення економічної безпеки пов’язані з прогнозуванням і 

запобіганням найбільш небезпечних зовнішніх і внутрішніх ризиків. При 

виробленні та реалізації рішень, що відносяться до забезпечення економічної 

безпеки, акцент робиться на спеціалізовані організації, що представляють 

інтереси промисловців і підприємців [273].  

У Франції, як і у більшості європейських країн, спеціалізоване 

законодавство щодо забезпечення економічної безпеки відсутнє, а. окремі його 

положення (створення умов для підвищення національного добробуту і 

зміцнення економічного потенціалу країни) відображені в Законі «Про 
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національну безпеку». Методи забезпечення спрямовані на зниження 

вразливості господарської системи країни, збереження самостійності 

зовнішньої політики, усунення диспропорцій у рівні економічного розвитку 

суб’єктів господарювання; недопущення надмірної зовнішньої залежності в 

найважливіших секторах економіки, мінімізацію ризиків, пов’язаних із 

залежністю від зовнішнього світу [273]. 

Законодавча база Іспанії щодо забезпечення економічної безпеки 

відрізняється гнучкістю, а нормативно-правові акти щодо її забезпечення 

пов'язані з відповідним законодавством ЄС. Характерним для цієї держави є  

чітке визначення функцій органів управління та організацій у сфері безпеки, 

якими розробляються спеціальні програми економічного розвитку, а застосовані  

методи захищають інтереси пріоритетних галузей промисловості, а також 

спрямовані на стимулювання інвестицій, забезпечення валютного і бюджетного 

контролю [273]. 

У Китайській Народній республіці питанням економічної і фінансової 

безпеки приділяється посилена увага, оскільки забезпеченість Китаю ресурсами 

«на душу населення» є значно нижчою від світових показників, а  

промисловість достатньо залежить від іноземного фінансового капіталу, що 

робить її елементом у виробничому ланцюгу транснаціональних корпорацій 

[268, с. 380; 274]. Таким чином, найбільш важливі загрози для Китаю 

виникають  саме в сфері економічного суверенітету і, відповідно, уряд та інші 

компетентні суб’єкти вживають заходи, спрямовані на мінімізацію ризиків із 

появи різних деструктивних чинників [150, с. 239].  Економічна безпека у 

китайській правовій доктрині визначається як здатність забезпечувати 

поступове зростання життєвих стандартів усього населення через національний 

економічний розвиток при збереженні економічної незалежності [268, с. 381], а 

її забезпеченням займається національна система правоохоронних органів. 

Якщо вести мову про організаційно-правові основи забезпечення 

фінансової безпеки держави, то доцільно звернутися до досвіду Італії у цій 

сфері. Саме у цій державі ще у 1774 році було утворено Фінансову гвардію 
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Італії, яка пройшла тривалий шлях свого становлення як спеціалізованого 

правоохоронного органу, неодноразово здійснювалося коригування її 

інституційних обов’язків, розширялися її економічні та фінансові функції та 

закріплювалося її місце у національній системі забезпечення фінансової 

безпеки держави [275]. 

Сучасна Фінансова гвардія Італії безпосередньо підпорядкована 

Міністерству економіки та фінансів і є невід’ємною частиною збройних сил 

держави, а до її повноважень належать: 1) податковий контроль; 2) нагляд за 

акцизами; 3) митний контроль, контроль за витрачанням державних коштів; 

4) протидія організованій злочинності; боротьба з фальшивомонетництвом; 

5) запобігання та протидія шахрайству в системі Євросоюзу; 6) нагляд за 

законністю при проведенні державних закупівель, розміщенні замовлень, 

проведення торгів; 7) захист патентів, авторських прав; 8) захист культурної і 

археологічної спадщини Італії; 9) організація взаємодії з іншими 

правоохоронними та контролюючими органами країни [276].  

Слід підкреслити, що цей правоохоронний орган вирішує дві групи 

завдань:   1) фінансові (для  захисту  доходів  і  витрат  Європейського  Союзу, 

державних та місцевих органів влади, боротьби з національним і міжнародним 

ухиленням від сплати податків, відмиванням грошей і всіма іншими формами 

фінансових злочинів); 2) економічні (забезпечення безперебійного 

функціонування ринків і дотримання правил конкуренції, що включає в себе 

боротьбу з протиправними діями злочинних організацій, що представляють 

інтереси ринків капіталів, товарів і послуг [277]. 

Загальне керівництво Фінансовою гвардією Італії здійснює міністр 

економіки і фінансів Італії, а її організаційна структура відповідає 

адміністративно-територіальному поділу країни, що сприяє  взаємодії 

Фінансової гвардії Італії з іншими органами публічного адміністрування на 

регіональному рівні [278] та включає: 6 міжобласних командувань, 

інспекторське управління підготовки кадрів, 20 обласних командувань, 

командування спеціальних відділів, повітряно-морське центральне 
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командування, 20 відділів технічної, тилової і адміністративної підтримки, 

близько 100 командувань в провінціях. До структури Фінансової гвардії Італії 

також входять місії, постійні і тимчасові представництва за кордоном і в 

міжнародних організаціях [26, с. 367; 279]. Таким чином, можна констатувати, 

що у Фінансовій гвардії працює достатня чисельність працівників, які 

спроможні вирішити покладені на цей правоохоронний орган обов'язки щодо 

забезпечення економічної і фінансової безпеки держави. 
 

Головне командування Фінансової гвардії Італії є органом, через який 

генерал-командувач виконує обов’язки щодо керівництва, планування, 

програмування, управління та контролю з метою досягнення організаційних 

цілей; підтримує відносини з суб'єктами публічного адміністрування на 

національному і регіональному рівнях. Щодо органів командування на 

місцевому рівні, то вони представлені двома чи більше регіональними 

командуваннями, що очолюються генерал-майором або бригадиром. 

Командування спеціальних відділів координує діяльність трьох 

підрозділів Фінансової гвардії Італії:  

1) Командування захисту державних фінансів, яке здійснює аналіз 

витрат державного бюджету та муніципальних бюджетів, а також вивчає факти 

шахрайства в країні та в Євросоюзі, на основі проведеного аналізу розробляє 

плани діяльності для територіальних підрозділів відомства; 

2) Командування захисту економіки, до завдань якого відноситься 

захист державних заощаджень, руху внутрішньодержавних грошових потоків, 

фінансових ринків, у т. ч. за допомогою боротьби з нецільовим використанням 

державних коштів, протидії відмиванню доходів, отриманих незаконним 

шляхом, та організованої злочинності в економічній сфері. Для виконання 

зазначених завдань в командуванні створено такі підрозділи: підрозділ з 

розслідування валютних злочинів; центральна слідча служба з протидії 

організованій злочинності; спеціальний підрозділ з державних витрат і 

шахрайства, який несе відповідальність за державні витрати, втрати доходів з 

муніципального бюджету і шахрайство, що здійснюється в межах державного 
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та місцевого бюджетів, контролює інформаційні системи по боротьбі з 

шахрайством;  спеціальний підрозділ по боротьбі з корупцією; підрозділ 

спеціального захисту інтелектуальної власності; 

3) Командування спеціальних підрозділів, яке безпосередньо взаємодіє 

з регіональною владою, парламентськими комісіями з розслідування злочинів, 

Верховним комісаром із запобігання та протидії корупції та іншим незаконним 

явищам [26, с. 367-368]. 

Співробітниками Фінансової гвардії Італії, яких класифікують як 

посадових осіб, є: 1) військовослужбовці, які здійснюють функції судової 

поліції; 2) чиновники та агенти, підпорядковані поліції; 3) агенти громадської 

безпеки, які мають законодавчо визначений обсяг повноважень [280]. Саме 

завдяки їх наполеглевій праці досягаються значні результати. Так, наприклад, за 

один рік (2015) її структурними підрозділами було виявлено 444 факти 

ухилення від сплати податків з використанням міжнародних контактів, 

накладено арешт на майно правопорушників у сумі 1,1 млрд. євро та 

запропоновано арештувати ще 4,4 млрд. євро [26, с. 369]. 

 Адміністративна діяльність Фінансової гвардії передбачає застосування 

певних превентивних заходів з метою недопущення нанесення шкоди 

фінансовій системі держави, а судова діяльність полягає у здійсненні 

конкретних, законодавчо допустимих заходів, щодо надання різного сприяння 

судовим установам встановлювати факти порушення норм відповідного 

законодавства із метою притягнення винних осіб до юридичної 

відповідальності. Так, посадові особи аналізованого суб’єкта уповноважені, за 

відповідних підстав, проводити слідчі дії, збирати необхідні інформаційні 

відомості та вживати інші легальні заходи для успішного й ефективного 

вирішення поставленого завдання. Окрім розглянутих і охарактеризованих 

напрямів роботи, вказаний суб’єкт наділений спеціальними повноваженнями, 

притаманними податковим структурам, із метою ефективної протидії 

злочинним діянням у цій сфері. Виділяють також такий напрям роботи органу, 

як боротьба з контрабандою [281, с. 287; 282, с. 53-57].   

В той же час Фінансова гвардія Італії,  виконуючи одночасно функції 
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податкової поліції, податкової інспекції, митних та прикордонних органів, не 

уповноважена самостійно застосовувати карні заходи. У разі виявлення злочину 

проводиться розслідування і його матеріали передаються до прокуратури. 

Податкові порушення, які не потрапляють під розряд злочинів, передаються в 

податкову службу, а вона, відповідно, застосовує адміністративні стягнення, 

наприклад, штрафи» [283].    

Шляхом створення єдиного правоохоронного органу у сфері забезпечення 

фінансової безпеки пішла і Грузія, створивши у 2013 р. Слідчу службу Грузії - 

спеціальний правоохоронний орган, який має статус державної, підвідомчої 

установи, що організаційно входить до системи органів Міністерства фінансів  

Грузії та здійснює боротьбу проти злочинів у фінансово-економічній сфері, 

розслідує справи, віднесені кримінальним-процесуальним законодавством до 

його підслідності, та виконує інші, визначені законодавством Грузії функції.   

Відповідно до Закону Грузії «Про Слідчу службу Міністерства фінансів 

Грузії» завданнями цього правоохоронного органу  є: 1) здійснення в межах 

своєї компетенції попередження, виявлення злочинів та їх належне досудове 

розслідування відповідно до Кримінального процесуального кодексу Грузії, 

організація та проведення експертизи на основі повноважень, наданих 

нормативними актами Грузії; 2) превенція і виявлення адміністративних 

правопорушень в фінансово-економічній сфері на основі повноважень, наданих 

Кодексом Грузії про адміністративні правопорушення та іншими нормативними 

актами Грузії; 3) забезпечення безпеки діяльності системи Міністерства 

фінансів Грузії та захист їх співробітників від протиправних посягань у зв’язку 

із виконанням останніми службових обов’язків в порядку, встановленому 

законом Грузії; 4) превенція, виявлення і припинення правопорушень і 

корупційних угод у фінансово-економічній сфері; 5) отримання та аналіз 

інформації з метою її подальшого використання в межах своєї компетенції 

[284]. Для виконання покладених на Слідчу службу Міністерства фінансів 

Грузії завдань її співробітники мають широкий обсяг повноважень, серед яких: 

приймати у разі необхідності рішення щодо проведення ревізії або 

інвентаризації; вимагати проведення відомчої перевірки та надання необхідних 
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документів; вимагати і отримувати від юридичних осіб публічного права, які 

входять в систему управління Міністерства фінансів Грузії, ідентифіковану 

інформацію про окремих платників податків; застосовувати фізичну силу, 

спеціальні засоби, вогнепальну зброю, у випадках, передбачених законом [284].  

Спеціальні правоохоронні органи у сфері економічної безпеки створені у 

Австрії (Фінансова поліція Австрії (Finpol), яка є спеціальним підрозділом 

австрійської поліції по боротьбі з податковими махінаціями, пов’язаними з 

приховуванням доходів від оподаткування та соціальних відрахувань), Хорватії 

(Фінансова поліція як структура Міністерства фінансів), Румунії (Фінансова 

гвардія Румунії, яка підпорядкована Міністерству економіки і фінансів), Латвії 

(Служба державних доходів, підпорядкована Міністерству фінансів, складовою 

якої є Національна митна служба, відділи досудових слухань з податкових 

питань, митних злочинів, митних платежів та департаменти: адміністративний, 

юридичний, внутрішнього аудиту, інформаційно-технічний, зв’язків з 

громадськістю, управління персоналом, великих платників податків, акцизних 

товарів, міжнародних зв’язків, стратегічного розвитку, забезпечення і 

адміністрування ресурсів, запобігання корупції та фінансової поліції), Литви 

(Служба розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ 

Литовської Республіки), Норвегії (Норвезьке національне управління з 

розслідування та кримінального переслідування злочинів у сфері економіки та 

навколишнього середовища, яке одночасно є центральним органом із 

розслідування і кримінального переслідування в сфері економіки і екології,  

поєднуючи в собі функції спеціального поліцейського відомства та органу 

прокурорської служби), Киргизії  (Державна служба боротьби з економічними 

злочинами (фінансова поліція) як структурний підрозділ Міністерства 

внутрішніх справ Киргизської Республіки), Казахстані (Служба економічних 

розслідувань в структурі Міністерства фінансів Республіки Казахстан) ті інших 

державах [26, с. 364-385]. 

Цікавим є досвід колишніх прибалтийських республік у складі СРСР, які 

наразі є членами Європейського Союзу — Латвії, Литви, Естонії. Саме їх досвід 

заснування єдиного спеціалізованого органу у сфері економічної безпеки має 
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значення для нашої держави з урахуванням євроінтеграційних прагнень 

України. 

Так, у Латвії шляхом  об’єднання Митного департаменту Міністерства 

фінансів та Державної фінансової інспекції 28 жовтня 1993 року було створено 

Службу державних доходів, яка відповідно до ст. 1 Закону Республіки Латвія 

«Про Службу державних доходів» є установою державного управління, 

підпорядкованою міністру фінансів, яка забезпечує сплату податків і облік 

платників податків, стягнення державних податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів на території Латвії, а також стягує податки, збори та інші 

обов’язкові платежі до бюджету ЄС, здійснює митну політику та займається 

митним оформленням. Завданнями Служби виступають: 1) забезпечення 

стягнення державних податків, зборів та інших обов’язкових платежів на 

території і митних кордонах Латвії, а також зарахування податків, зборів та 

інших платежів до бюджету ЄС; 2)  участь в розробці політики в митній сфері, 

адмініструванні податків і зборів, виявленні порушень закону в сфері 

державних доходів і її реалізація; 3) попередження та розкриття злочинів в 

сфері державних доходів, зборів та обов’язкових платежів та в митній сфері; 

4) забезпечення навчання службовців Служби державних доходів, а також 

надання консультацій у встановленому законодавством порядку платникам 

податків щодо застосування нормативних актів; 5) реєстрація та облік у 

встановленому законами і постановами уряду порядку платників податків і 

контроль за відповідністю реєстраційних документів вимогам законодавства; 

6) забезпечення виконання нормативних актів, що регламентують обіг акцизних 

товарів, та ін. [285]. Організаційно-штатна структура Служби затверджується 

Генеральним директором Служби державних доходів і до її складу  входять: 

1) Національна митна служба; 2)  відділи:  досудових  слухань  з податкових  

питань, митних  злочинів, митних платежів, захисту секретних режимів; 

3) департаменти: адміністративний, юридичний, внутрішнього аудиту 

інформаційно-технічний, зв’язків з громадськістю, управління персоналом, 

великих платників податків, акцизних товарів, міжнародних зв’язків, 

стратегічного розвитку, забезпечення і адміністрування ресурсів, запобігання 
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корупції та фінансової поліції; 4) Реєстраційний офіс [286]. 

 Департамент запобігання корупції та фінансової поліції Служби 

державних доходів Республіки Латвія має наступні завдання: 1) здійснення 

оперативної діяльності з метою розкриття і запобігання злочинам в сфері 

державних доходів; 2) здійснення оперативної діяльності з метою розкриття та 

запобігання злочинам в діяльності службовців та працівників Служби 

державних доходів; 3) розслідування правопорушень в сфері державних 

доходів, а також в розпорядженнях службовців та працівників Служби 

державних доходів; 4) за необхідності забезпечення охорони службовців та 

працівників Служби державних доходів у зв’язку з виконуваними ними 

обов’язками, а також охорони інших об’єктів [285]. 

У Литві  спеціалізованим правоохоронним органом для розслідування 

фінансових правопорушень є Служба розслідування фінансових злочинів при 

Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки, завданнями якої є такі: 
 

1) у порядку та на підставах, встановлених законодавством, виявляти і 

розслідувати шахрайське або недбале ведення рахунків платників податків, 

подання свідомо неправдивих даних про податки, державні (муніципальні) 

збори, ухилення від сплати податків, державних (муніципальних) зборів, 

внесків на державне соціальне страхування та інших платежів, невиконання 

звітів, затверджених в установленому порядку; 

2) у порядку та на підставах, встановлених законами, виявляти і 

розслідувати дії, пов’язані з легалізацією грошей або майна, отриманих від 

злочинної діяльності, незаконний обіг цінних паперів, інші неправомірні дії, 

пов’язані з фінансовою системою, крім фактів підробки грошей; 

3) у порядку та на підставах встановлених законами, виявляти і 

розслідувати злочини та інші правопорушення, пов’язані з отриманням та 

використанням фінансової допомоги від Європейського Союзу та іноземних 

держав; 

4) співпрацювати з правоохоронними органами та іншими установами 

Республіки Литва та іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, 
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що стосуються сфери компетенції зазначеної служби; 

5) вживати  заходів  для  запобігання  ухиленню  від  сплати  податків, 

державних (муніципальних) зборів та інших платежів, незаконному 

привласненню та марнотратству коштів державної та комунальної власності, 

фінансової допомоги Європейського Союзу й іноземних держав; 

6) збирати, накопичувати, аналізувати та узагальнювати інформацію 

про незаконне надходження та використання фінансової допомоги 

Європейського Союзу та іноземних держав; 

7) готувати пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових 

актів, які регулюють здійснення розслідування злочинів та інших 

правопорушень проти фінансової системи та пов’язаних із ними; 

8) при запобіганні, виявленні та розслідуванні злочинів та інших 

правопорушень проти фінансової системи координувати взаємодію інших 

установ та їх інформаційних систем [611]. 

Отже, на підставі проведеного аналізу зарубіжного досвіду діяльності 

правоохоронних органів із забезпечення фінансової безпеки держави, можна 

зробити такі висновки: 

1. У більшості провідних країн світу спеціальна законодавча база 

щодо забезпечення фінансової безпеки відсутня, а її нормативно-правове 

регулювання здійснюється в межах такого комплексного інституту як 

національна безпека. 

2. Забезпечення фінансової безпеки покладається на уповноважених 

суб'єктів публічної адміністрації (як правило, на Міністерство фінансів країни 

або Службу публічних доходів) та правоохоронні органи, а функція законодавця 

полягає у розробці нормативних основ її забезпечення. Вагома роль відводиться 

нормативно-правовому регулюванню з боку органів виконавчої влади. 

3. Трендом забезпечення фінансової безпеки у світі в останні два 

десятиріччя стало створення національного спеціалізованого правооохоронного 

органу, що здійснює правову охорону фінансових відносин, а отже шлях, 

вибраний Україною щодо створення Бюро економічної безпеки України, є 
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цілком обгрунтованим, апробованим світовою практикою і своєчасним [288]. 

 

 

3.2. Напрями удосконалення діяльності правоохоронних органів 

України як суб’єктів адміністративно-правового механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави в Україні 

 

 

Одним із напрямків оптимізації діяльності правоохоронних органів у 

сфері забезпечення фінансової безпеки держави є створення єдиного 

правоохоронного органу - Бюро економічної безпеки України, оскільки, як 

свідчать статистичні дані, на сьогоднішній день існуючі правоохоронні органи -  

Служба безпеки України, Національна поліція України та податкова міліція 

неефективно розслідують економічні злочини, що становить загрозу для 

національної безпеки держави в цілому. Так, наприклад, у 2017 р. всіма 

правоохоронними органами, які є суб’єктами забезпечення фінансової безпеки, 

розслідувано 8740 кримінальних проваджень, котрі було внесено до ЄДР за 

вчинення злочинів цієї категорії [289], а у  2019 р. Національна поліція 

облікувала по всій території України лише 104 кримінальні правопорушення 

[290, с. 127].  Службою безпеки України  за 2019 р. було здійснено 32 перевірки 

підприємств щодо дотримання ними законодавства у сфері фінансово-

економічної діяльності; на суму 110 млн грн викрито корупційних зловживань; 

працівники CБУ попередили незаконне привласнення коштів під час виконання 

державного оборонного замовлення на суму 750 млн грн; наявні 2 обвинувальні 

вироки суду, які набрали законної сили щодо засудження осіб за контрабанду 

(ст. 201 Кримінального кодексу України) [291]. Податковою міліцією за 2019 р. 

зареєстровано 1287 кримінальних проваджень за ухилення від сплати податків. 

На стадії досудового розслідування було закрито 262 кримінальні провадження, 

з яких 259 закрито на підставі відсутності складу кримінального 

правопорушення. За 2019 р. у ЄДРСР зареєстровано 1 вироків, із яких 10 
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обвинувальних 3 з яких прийнято на підставі угоди про визнання винуватості та  

виправдувальних [290, с. 129]. 

Така статистика свідчить про недостатньо ефективну роботу існуючих 

правоохоронних органів у розслідуванні економічних злочинів і є приводом для 

позбавлення правоохоронних органів від невластивих їм функцій та їх передачі 

Бюро економічної безпеки України. 

Наразі на розгляді Верховної Ради України знаходиться проект Закону 

України  “Про Бюро національної безпеки України” від 02.07.2020 р. [3], метою 

якого є ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та чисельності 

органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення 

дублювання їх функцій та створення Президентом України Бюро економічних 

безпеки з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, 

розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом 

до їх підслідності. 

Якщо Закон буде прийнято, то в Україні будуть створені  інституційні 

умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів, що 

підтримується міжнародними партнерами України, оскільки  основною 

функцією Бюро економічної безпеки стане аналітична робота, а не силові 

повноваження. Саме за допомогою аналітичної роботи  Бюро економічної 

безпеки буде аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи 

є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- чи державних структур. 

Слід наголосити, що до внесення у Верховну Раду України законопроекту 

“Про бюро економічної безпеки” [3] ідея реформування правоохоронних 

органів, задіяних у забезпеченні економічної безпеки, пройшла тривалий шлях, 

який вкрай важливий для розуміння відповідних процесів у суспільстві. 

Першим кроком у створенні спеціалізованого правоохоронного органу 

стала підготовка у 2014 році концепції формування Служби фінансових 

розслідувань, яка передбачала створення нового органу на базі Міністерства 

внутрішніх справ та Служби безпеки України по боротьбі з економічними 

злочинами [292, с. 167].  Концепція була відхилена, оскільки виникав певний 
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дуалізм  - фінансово-економічні злочини розслідували б й органи Національної 

поліції України, оскільки їм нормами національного законодавства надано 

відповідні повноваження, і замість неї у  2016 році було розроблено проект 

Закону “Про фінансову поліцію”, яким передбачалося власне cтворення 

Фінансової поліції як державного правоохоронного органу, обов'язком якого є  

запобігання, виявлення, припинення, досудове розслідування та розкриття 

злочинів у сфері формування та використання державних фінансів, економічної 

безпеки [293, c. 165–170]. Але у березні 2017 року Кабінет Міністрів України  

схвалив законопроект «Про Службу фінансових розслідувань України 

(фінансову поліцію)» [294], згідно з яким податкову міліцію мала замінити 

Служба фінансових розслідувань, який так і не був прийнятий, а  вже 19 

березня 2018 року на розгляд до  українського парламенту не було внесено 

новий законопроект «Про Національне бюро фінансової безпеки України» 

[297]. 

Цей законопроект схвально був прийнятий експертним середовищем, як 

зазначали, що утворення Національного бюро фінансової безпеки України з 

дозволить скоротити до одного кількість правоохоронних органів, що мають 

право розслідувати фінансово-економічні злочини у сфері публічних фінансів та 

взаємодіяти з цих питань із бізнесом; створить нову модель правоохоронної 

діяльності, центром якої буде кримінальний аналіз, що дозволить підвищити 

рівень обґрунтованості кримінального переслідування осіб, щодо яких 

правоохоронним органом отримано інформацію про несплату податкових 

зобов’язань [26, с. 391]. Сподіваємося що саме новим законопроектом “Про 

бюро економічної безпеки України” буде реалізована ідея єдиного 

правоохоронного органу, задіяного у забезпеченні економічної безпеки держави, 

тим більше, що зарубіжний досвід, досліджений нами у попередньому 

підрозділі, однозначно доводить правильність і виваженість вибраного 

Україною шляху. Статтею 1 Законопроекту визначено, що Бюро економічної 

безпеки України - це центральний орган виконавчої влади, на який 

покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на 
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функціонування економіки держави, діяльність якого спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України [3]. 

Як зазначалося у підрозділі 2.1, саме завдання і функції державного 

органу  як категорії, які стисло та змістовно виражають їхню компетенцію та 

повноваження, визначають основні особливості адміністративно-правового 

статусу певного суб'єкта публічного адміністрування. 

Основними завданнями Бюро економічної безпеки України будуть:  

1) виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і 

неструктурованих даних; 2) оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці 

держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення; 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; 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 [3, ст. 4]. Відповідно до покладених 

завдань Бюро економічної безпеки України виконуватиме правоохоронну, 

аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.   

Бюро економічної безпеки України буде юридичною особою публічного 

права та здійснюватиме свої повноваження безпосередньо і через територіальні 

управління.  Організаційна структура Бюро визначається Президентом України, 

а до його складу можуть входити підрозділи детективів, дізнання, 

інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, а також підрозділ 
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міжнародного співробітництва та інші підрозділи. 

Вкрай важливими є гарантії незалежності цього державного органу, 

оскільки лише об'єктивна аналітика і профілактика здатна виправити об'єктивно 

незадовільну ситуацію із забезпечення фінансової безпеки держави. 

Так, за експертними оцінками, щорічно бюджет України втрачає 37 млрд. 

доларів США, що складає приблизно 15 % ВВП країни, з яких $ 6 млрд - 

"скрутки" ПДВ і конвертації;$ 6 млрд - зарплати в конвертах; $ 6 млрд - збитки 

держпідприємств; $ 6 млрд - офшори; $ 5 млрд - незаконне використання надр; 

$ 3 млрд - корупція на митниці; $ 3 млрд - держзакупівлі; $ 1 млрд - підакцизні 

товари; $ 250 млн - лісова галузь; $ 500 млн - "сплячі" ліцензії на видобуток 

надр; $ 500 млн - тіньова оренда землі.  В Україні 4,3 млн громадян (23%) 

працюють неофіційно, а 6 млн (30%) отримують зарплати в конвертах, 

внаслідок чого цього бюджет втрачає 170 млрд грн ($ 6 млрд) щороку [296]. 

Незалежність Бюро економічної безпеки України гарантуватиметься: 

1) особливим порядком конкурсного відбору, призначення та звільнення 

Директора Бюро економічної безпеки України, його заступників, інших 

працівників, а також визначеним законом вичерпним переліком підстав для 

припинення їхніх повноважень; 2) забороною незаконного втручання у 

здійснення повноважень працівників Бюро економічної безпеки України, 

включаючи  втручання Президента України, органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, 

громадських об’єднань, інших юридичних осіб, а також фізичних осіб; 

3) належною оплатою праці та соціальними гарантіями працівників Бюро 

економічної безпеки України; 4) правовим захистом і забезпеченням особистої 

безпеки працівників Бюро економічної безпеки України, їхніх близьких родичів, 

майна; 5) установленим законом порядком фінансування та матеріально-

технічного забезпечення Бюро економічної безпеки України та ін. [3, ст. 5]. 

Передбачається, що для виконання поставлених завдань  Бюро 

економічної безпеки України буде наділено широким колом  повноважень: 

1) здійснення  оперативно-розшукової діяльності  та досудового 
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розслідування у межах передбаченої законом підслідності; 

2) здійснення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної 

роботи з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню 

кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної 

безпеки України; 

3) здійснення  інформаційної взаємодії 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)  здійснення розшуку 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) збір, обробка та аналіз інформації щодо кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до його підслідності; 

6) залучення в межах компетенції у передбачений законодавством 

спосіб, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та 

експертів, у тому числі іноземців; 

7) здійснення міжнародного співробітництва з компетентними 

органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів 

України; 

8) забезпечення роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України; 

9) формування аналітичних матеріалів з метою оцінювання загроз та 

ризиків вчинення (зростання кількості) кримінальних правопорушень, 

віднесених законом до його підслідності; 

10) витребування та одержання у встановленому законом порядку від 

інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій інформації, необхідної для 

виконання повноважень БЕБУ; 
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11) ініціювання у компетентних органах іноземних держав розгляду 

справ про захист прав та інтересів держави з питань, що стосуються виконання 

обов’язків Бюро економічної безпеки України; 

12) прийняття нормативно-правових актів з питань, що належать до 

компетенції Бюро економічної безпеки України; 

13) звіт про свою діяльність у порядку, визначеному цим Законом, та 

інформування суспільства про результати своєї роботи та ін. [3, ст. 8]. 

Приділено у Законопроекті достатню увагу і питанням взаємодії Бюро з 

іншими суб'єктами публічної адміністрації та приватними особами (як змісту, 

так і процедурі). Зокрема, передбачається, що Бюро економічної безпеки 

України в порядку, визначеному законом, буде мати безпосередній, у тому числі 

автоматизований, доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових 

систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є 

державні органи або органи місцевого самоврядування, користується 

державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами 

спеціального зв’язку та іншими технічними засобами. Окрім того, Державна 

служба фінансового моніторингу України з метою запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, передаватиме 

Бюро інформацію, у тому числі узагальнені матеріали (додаткові узагальнені 

матеріали), в порядку, визначеному законом, а Антимонопольний комітет 

України, Фонд державного майна України, органи державного фінансового 

контролю, податкові та митні органи, а також інші державні органи, що 

здійснюють державний контроль за дотриманням юридичними і фізичними 

особами законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним 

правопорушенням, віднесеним до підслідності Бюро економічної безпеки 

України, направляють до Бюро економічної безпеки України інформацію про 

обставини, що свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, віднесених 

до підслідності Бюро економічної безпеки України. 

Інструментом взаємодії визначено запит, який повинен містити:  

1) підстави направлення запиту, тобто на виконання якого завдання, 
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передбаченого цим Законом, підготовлено запит; 2) перелік інформації, що 

запитується; 3) конкретний перелік документів, які пропонується надати; 

4) підпис уповноваженої особи Бюро економічної безпеки України (Директора 

Бюро економічної безпеки України, його першого заступника та заступника, 

керівника територіального управління  БЕБУ або його заступника). У разі 

надходження запиту Бюро економічної безпеки України керівник суб’єкта, 

якому адресовано такий запит, зобов’язаний розглянути його і надати відповідь 

протягом 10 робочих днів з дня його одержання [3, ст. 8] 

Директор Бюро буде призначатися на посаду Президентом України на 5 

років за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття цієї посади, яка 

пропонує Гаранту за результатами відбору 3 кандидатури [3, ст. 13]. 

До працівників Бюро економічної безпеки України будуть належати 

особи, які мають спеціальні звання, державні службовці та особи, які уклали 

трудовий договір. На службу до Бюро прийматиметься на конкурсній основі в 

добровільному порядку громадяни України, які спроможні за своїми 

особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним 

рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки, 

а служба в БЕБУ буде державною службою особливого характеру [3, ст. 17]. 

Бюро економічної безпеки України через засоби масової інформації, на 

своєму офіційному веб-сайті та в інший спосіб регулярно інформуватиме 

суспільство про свою діяльність, а Директор БЕБУ  щорічно не пізніше 1 

березня, буде звітувати Президенту України, Верховній Раді України про 

діяльність Бюро за попередній календарний рік. 

Позитивно оцінюючи аналізований законопроект в цілому, є певні 

зауваження, які повинні бути вирішені при прийнятті Закону. Зокрема: 

4) Спеціальний статус Бюро, передбачений у законопроекті, не 

повною мірою узгоджується з  положеннями Конституції України та законів 

України «Про Кабінет Міністрів України» і  «Про центральні органи виконавчої 

влади», які є базовими законодавчими актами у питаннях утворення і 

функціонування центральних органів виконавчої влади, а тому потребують 
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відповідних змін до законодавства України. 

5) Створення Бюро економічної безпеки Президентом України, 

передбачене законопроектом, суперечить приписам ст. 106 Конституції України, 

яка містить вичерпний перелік повноважень Президента України, і у якій такі 

повноваження відсутні. 

6) Припису щодо регулярного інформування БЕБУ суспільства про 

свою діяльність через засоби масової інформації бракує деталізації щодо 

очікуваних розкладу, обсягів, форми і методів оприлюднення відповідних 

відомостей, що  може спричинити виникнення потенційних корупційних 

ризиків та ускладнити подальше правозастосування. 

7) Помилковою, на наш погляд, є норма, згідно якої “Закон України 

"Про державну службу" застосовуються до Бюро економічної безпеки України у 

частині, що не суперечить цьому Закону” [3, ч. 2, ст. 1], оскільки саме цей закон 

є базовим для всіх державних службовців, а спеціальний статус БЕБУ викликає 

низку правових питань. 

Сподіваємося, що вище перелічені правові колізії будуть вирішені 

законодавцем під час прийняття Закону і створене Бюро економічної безпеки 

України стане дієвим правоохоронним органом, здатним разом з іншими 

суб'єктами публічної адміністрації забезпечити фінансову безпеку держави 

[297]. 

Вкрай актуальним питанням є питання посилення ролі громадського 

контролю за діяльністю правоохоронних органів, на чому акцентують увагу 

низка адміністративістів, у т.ч. В. К. Шкарупа [164], М. Ю. Віхляєв [142; 214; 

215], О.Ю. Дрозд [165; 255; 298; 299] та ін., зазначаючи, що дієвий громадський 

контроль за діяльністю правоохоронних органів є важливим завданням для 

держави з огляду на необхідність реального забезпечення визначеного 

Конституцією України статусу демократичної, соціальної, правової держави та 

зважаючи на стратегічний курс щодо інтеграції до Європейського Союзу. 

Вирішити поставлене завдання здатні існуючі форми громадського контролю: 1) 

участь громадян в роботі консультативно-дорадчих органів об’єктів контролю; 
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2) подання індивідуальних чи колективних звернень громадян, запитів на 

отримання публічної інформації; 3) заслуховування звітів про результати 

роботи; 4) громадські слухання та обговорення; 5) вивчення громадської думки; 

6) громадський моніторинг; 7) громадська експертиза; 8) громадські перевірки; 

9) громадські розслідування; 10) подання позовів до суду щодо призупинення 

чи скасування рішень державних органів [300, с. 128]. Законопроект “Про Бюро 

економічної безпеки” в якості одного з принципів закріплює відкритість та 

прозорість діяльності Бюро економічної безпеки України для суспільства та 

громадського контролю, підзвітності і підконтрольності визначеним законом 

державним органам [3, п. 5 ч. 1 ст. 3]. 

Відповідно до останньої редакції Законопроекту, Директор Бюро 

економічної безпеки України призначається на посаду Кабінетом Міністрів 

України за поданням Прем'єр-міністра України за пропозицією комісії з 

проведення конкурсу, що є позитивним моментом, оскільки  в редакції до 

першого читання було вказано, що Директор Бюро економічної безпеки України 

призначається на посаду Президентом України. 

В цьому контексті можемо звернути увагу на рекомендації фахівців 

необхідності запровадження дієвих механізмів громадського контролю при 

призначенні керівництва та відборі працівників нового органу. Так, наша 

принципова позиція полягає в тому, що керівник та співробітники БЕБУ 

повинні бути відібрані на конкурсній основі у декілька етапів без надання 

жодних переваг кандидатам, які наразі працюють в існуючих правоохоронних 

органах. Для досягнення цієї мети повинно бути забезпечено належне 

представництво громадськості та передбачено дієві механізми громадського 

контролю при обранні та звільненні працівників БЕБУ, включно з перевіркою на 

доброчесність. 

Редакція Закону до другого читання, на жаль, не передбачає пряму участь 

у Конкурсній комісії представників провідних бізнес-асоціацій та не передбачає 

участь авторитетних закордонних фахівців, як це передбачено у Законі України 

«Про Національне антикорупційне бюро України» [184]. 
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При цьому законодавець певним чином все-таки спробував додати 

положення, які б передбачали певні форми громадського контролю. Так, в 

останній редакції Законопроекту передбачено, що: 1)  кандидатури осіб для 

призначення Верховною Радою України обираються з представників 

громадських об'єднань, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, 

організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової 

інформації, які зареєстровані в установленому порядку та пройшли обговорення 

на спеціальному відкритому засіданні комітету Верховної Ради України; 

2) засідання конкурсної комісії відкриті для представників міжнародних 

організацій, засобів масової інформації і журналістів. Забезпечуються відео- та 

аудіофіксація, трансляція в режимі реального часу засідань конкурсної комісії 

на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. 

З метою забезпечення прозорості та суспільного контролю за діяльністю 

БЕБУ при Бюро утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка 

формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу шляхом рейтингового 

інтернет-голосування громадян України. Створення такої Ради громадського 

контролю передбачалося і в редакції Законопроекту до першого читання. Але, 

на відміну від першої редакції, в запропонованій головним комітетом версії до 

другого читання, Рада громадського контролю при БЕБУ має низку додаткових 

повноважень та методів контролю за діяльністю нового органу. Так, вносяться 

зміни до абзацу другого частини третьої статті 17 Закону про БЕБ наступного 

змісту: «Директор Бюро економічної безпеки України утворює конкурсну 

комісію, яка проводить конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних 

працівників у Бюро економічної безпеки України. Директор Бюро економічної 

безпеки України включає до складу конкурсної комісії представників, 

визначених Радою громадського контролю при Бюро економічної безпеки 

України (не більше трьох осіб у складі конкурсної комісії)» [3]. 

Також, частину другу статті 31 Закону доповнено новими пунктами такого 

змісту:  



164 
 

«4) обирає з її (Ради громадського контролю) членів представників, які 

входять до складу конкурсних комісій Бюро економічних розслідувань України 

(крім конкурсних комісій, які проводять конкурси на посади, відомості про які 

становлять державну таємницю);»  

5) обирає із свого складу представників, які входять до складу 

дисциплінарної комісії Бюро економічних розслідувань України. 

Тобто передбачається участь членів Ради громадського контролю в 

конкурсних комісіях Бюро та в складі дисциплінарної комісії БЕБУ. До речі, 

власне для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень на осіб, які 

мають спеціальні звання утворюється Дисциплінарна комісія у складі п'яти 

осіб. І до складу Дисциплінарної комісії входять три особи, визначені Радою 

громадського контролю. Такі зміни є однозначно позитивними. 

Також в Законі зазначається про те, що прийняття громадян України на 

службу до Бюро економічної безпеки України без проведення конкурсу 

забороняється. Під час призначення на посаду в Бюро економічної безпеки 

України особа попереджається про можливість проведення стосовно неї 

перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя. Але, на жаль, така 

норма має не імперативний, а диспозитивний характер. 

Сподіваємося, що проаналізовані норми залишаться у остаточній версії 

Законопроекту, який разом із Законом України “Про громадський контроль”, 

який повинен бути прийнятий найближчим часом, стануть запорукою активної 

участі інститутів громадянського суспільства у забезпеченні фінансової безпеки 

держави. 

Вважаємо за необхідне внести наступні зміни до Закону України “Про 

національну безпеку” [2]: 

1) ст. 1 Закону “Визначення термінів” доповнити термінами  

“економічна безпека держави” і “фінансова безпека держави” (необхідність 

такого кроку обгрунтована у підрозділі 1.1 цього дослідження); 

2) ч. 3 ст. 3 викласти у такій редакції: “3. Фундаментальними 

національними інтересами України є: 1) державний суверенітет і територіальна 
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цілісність, демократичний конституційний лад, недопущення втручання у 

внутрішні справи України; 2) сталий розвиток національної економіки, 

громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та 

якості життя населення, забезпечення національних економічних інтересів; 

3) інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, 

правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в Організації 

Північноатлантичного договору, розвиток рівноправних взаємовигідних 

відносин з іншими державами» ; 

3) ст. 1 Закону “Визначення термінів” доповнити терміном 

“національні економічні інтереси” та закріпити, що “Національними інтересами 

України в економічній сфері є:  

 забезпечення економічного зростання та підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки України; 

 забезпечення стійкості фінансової системи України, проведення 

виваженої грошово-кредитної політики, збалансованої фіскальної та митної 

політики;  

 збереження енергетичної незалежності країни шляхом підтримки 

національних виробників і забезпечення збалансованої цінової політики у сфері 

енергетики;  

 розвиток високотехнологічних і конкурентоспроможних секторів 

економіки, що виробляють товари з високою доданою вартістю;   

 підтримка підприємництва та забезпечення мінімального втручання 

держави в розвиток господарських відносин;  

 подолання монополізму та розвиток конкуренції;  

 забезпечення якості та стимулювання розвитку людського капіталу в 

усіх секторах національної економіки;  

 забезпечення економічних прав і свобод фізичних та юридичних 

осіб шляхом системної протидії економічній злочинності та корупції тощо”.  

Також вважаємо необхідним розроблення і прийняття Закону України 
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“Про економічну безпеку України”, в якому окремий розділ буде присвячений 

фінансовій безпеці держави, та запровадження стратегічного планування 

шляхом прийняття Національної стратегії економічної безпеки України, в якій 

певне місце повинно буде відведено фінансовій безпеці держави. 

Всі інші пропозиції щодо удосконалення законодавства України у сфері 

забезпечення фінансової безпеки держави (прийняття  Закону України «Про 

адміністративну процедуру», зменшення масиву підзаконного нормативно-

правового регулювання та фіксація адміністративно-правових засад діяльності 

правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансової безпеки держави на 

рівні законів України, посилення юридичної відповідальності працівників 

правоохоронних органів за неналежне виконання обов’язків, у тому числі 

врегулювання питань їхньої дисциплінарної відповідальності шляхом 

оновлення Дисциплінарних статутів, належне інформаційне забезпечення,   

моніторинг стану забезпечення фінансової безпеки на загальнодержавному, 

галузевому та регіональному рівнях) були огрунтовані у попередніх підрозділах 

цієї роботи. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Встановлено, що у більшості провідних країн світу спеціальна 

законодавча база щодо забезпечення фінансової безпеки відсутня, а її 

нормативно-правове регулювання здійснюється в межах такого комплексного 

інституту як національна безпека. При цьому у світі існують чотири моделі 

національної безпеки, складовою якої є фінансова безпека: 1) американська; 

2) японська; 3) китайська; 4) системи, властиві державам, які нещодавно 

здобули незалежність, а також здійснюють глибинну переорієнтацію свого 

розвитку.  Саме остання модель національної безпеки характерна для України. 

2. Тенденціями діяльності правоохоронних органів у сфері 

забезпечення фінансової безпеки держави в зарубіжних країнах є наступні: 1) 
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відсутність спеціальної законодавчої бази щодо забезпечення фінансової 

безпеки та її нормативно-правового регулювання в межах такого комплексного 

інституту, як національна безпека; 2) забезпечення фінансової безпеки 

уповноваженими суб’єктами публічного адміністрування (як правило, 

Міністерством фінансів країни) та правоохоронними органами; 3) значний 

масив підзаконного нормативно-правового регулювання, в якому деталізується 

правозастосовча діяльність уповноважених суб’єктів забезпечення; 4) створення 

єдиного національного спеціалізованого правоохоронного органу, що здійснює 

правову охорону фінансових відносин. Вважаємо, що  шлях, вибраний 

Україною щодо створення Бюро економічної безпеки України, є цілком 

обґрунтованим, апробованим світовою практикою і своєчасним. 

3. Базисом для подальшої розробки належної наукової та нормативної 

бази діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансової 

безпеки держави є: 1) прийняття Закону України «Про Бюро економічної 

безпеки України» та вирішення питання щодо його особливого правового 

статусу; 2) розвиток адміністративно-процедурних засад діяльності 

правоохоронних органів, зокрема, в частині подальшої гармонізації 

законодавства України із законодавством ЄС шляхом прийняття  Закону України 

«Про адміністративну процедуру»  як базового нормативно-правового акта та 

деталізації різновидів адміністративних процедур у сфері фінансової безпеки 

держави в спеціалізованому законодавстві (Законі України «Про економічну 

безпеку України»; 3) зменшення масиву підзаконного нормативно-правового 

регулювання та фіксація адміністративно-правових засад діяльності 

правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансової безпеки держави на 

рівні законів України; 4) врегулювання питання проходження державної служби 

співробітниками Бюро економічної безпеки України; 5) посилення юридичної 

відповідальності працівників правоохоронних органів за неналежне виконання 

обов’язків, у тому числі врегулювання питань їхньої дисциплінарної 

відповідальності шляхом оновлення Дисциплінарних статутів; 6) належне 

інформаційне забезпечення; доступність публічної інформації; моніторинг 

стану забезпечення фінансової безпеки на загальнодержавному, галузевому та 
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регіональному рівнях; 7) залучення громадськості та інститутів громадянського 

суспільства до розробки проектів нормативно-правових актів з питань 

забезпечення фінансової безпеки держави; посилення ролі громадського 

контролю; прийняття Закону України «Про громадський контроль». 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У результаті дослідження, виконаного на основі аналізу раніше діючого, 

чинного та перспективного законодавства України і зарубіжних країн, практики 

його застосування, теоретичного осмислення низки наукових праць, автором 

запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні та 

вдосконаленні адміністративно-правових засад оптимізації діяльності 

правоохоронних органів України у сфері забезпечення фінансової безпеки 

держави. Здобувачем сформульовано низку висновків, пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на вирішення зазначеного завдання. Основні з них 

такі: 

1. На підставі аналізу теоретико-правової і нормативної бази зроблено 

висновок про відсутність у законодавстві України законодавчого визначення 

поняття «фінансова безпека держави» та пропонується авторська дефініція: 

«фінансова безпека держави як об’єкт адміністративно-правового 

регулювання – це стан фінансової системи країни, за якого забезпечується 

належне функціонування усіх суб’єктів фінансових правовідносин у державі – 

приватних осіб та суб’єктів публічного адміністрування, стабільність та 

розвиток національної фінансової системи, забезпечення зростання рівня та 

якості життя населення, що характеризується стійкістю до будь-яких реальних 

чи потенційних, зовнішніх та внутрішніх негативних впливів». Запропоновано 

зміни і доповнення до  Закону України «Про національну безпеку»: 1) ч. 1 ст. 1 

доповнити п. 25 «фінансова безпека держави» та п. 5-1 «економічна безпека 

держави»; 2) викласти п. 2 ч. 3 ст. 3 у такій редакції: «[Фундаментальними 

національними інтересами України є:] сталий розвиток національної економіки, 

громадянського суспільства і держави, захищеність фінансової системи держави 

для забезпечення зростання рівня та якості життя населення». 

2. Встановлено, що елементами адміністративно-правового механізму 

забезпечення фінансової безпеки держави є: 1) суб’єкти забезпечення (органи 
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загальної компетенції, органи спеціальної галузевої компетенції, органи 

спеціальної функціональної компетенції, органи місцевого самоврядування, 

суб’єкти приватного сектору, представлені інститутами громадянського 

суспільства та бізнесом); 2) інструменти  адміністративно-правового механізму 

забезпечення фінансової безпеки держави  (нормативні акти, адміністративні 

акти, адміністративні договори, акти-плани та акти-дії); 3) адміністративно-

правові відносини у сфері забезпечення економічної безпеки держави, що 

надають практичне «забарвлення» правовим інструментам, переводячи тим 

самим  цей механізм у стан дії. 

Конкретизовано систему юридичних актів як основи адміністративно-

правового механізму забезпечення фінансової безпеки  держави, здійснено їх 

групування на: 1) нормативні положення, які закріплюють перелік економічних 

прав людини і громадянина, а також гарантії їх дотримання та реалізації; 

2) нормативні положення, які закріплюють систему суб’єктів публічного 

адміністрування, відповідальних за реалізацію фінансової політики держави та 

утвердження й гарантування економічних прав людини та громадянина, а також 

їхні повноваження у даній сфері; 3) нормативні положення, які закріплюють 

процедури діяльності суб’єктів публічного адміністрування у даній сфері; 

4) нормативні положення, які визначають способи контролю за належним 

виконанням публічною адміністрацією покладених на неї у фінансовій сфері 

повноважень.  

3. Виокремлено основні етапи нормативного закріплення адміністративно-

правових засад діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення 

фінансової безпеки держави:  І етап (до 1917 р.) – закладення підвалин сучасної 

системи адміністративно-правового забезпечення діяльності правоохоронних 

органів у сфері економічної безпеки держави, для якого характерно 

регулювання економічної сфери  за допомогою норм поліцейського права;  

ІІ етап (1917–1991 рр.) – закріплення на законодавчому рівні поняття «охорона 

громадської безпеки» як діяльності, спрямованої на боротьбу зі злочинами 

проти держави, створення  з метою захисту державних інтересів у економічній 
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сфері у межах органів внутрішніх справ та КДБ спеціальних суб’єктів 

забезпечення; ІІІ етап (з 1991 р.) – розробка нормативно-правової основи 

забезпечення фінансової безпеки України та утворення національної системи її 

забезпечення у складі спеціалізованих органів Міністерства внутрішніх справ, 

Державної податкової (фіскальної) служби та Служби безпеки України. 

Проаналізовано історіографію дослідження адміністративно-правового 

регулювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансової 

безпеки держави у вітчизняній адміністративно-правовій науці, встановлено 

тенденцію до поглиблення спеціалізації доктринальних галузевих тематичних 

правових досліджень, яку варто зберегти й надалі задля формування 

ґрунтовного наукового базису для новітнього вітчизняного нормотворчого 

процесу, зорієнтованого на вдосконалення адміністративно-правових засад 

діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансової безпеки України, 

та виокремлено основні пріоритети сучасної нормотворчості в зазначеній сфері 

з максимальною деталізацією законодавчих засад використання інструментів 

адміністративно-правового механізму забезпечення фінансової безпеки 

держави, ефективного використання їх ресурсу. 

4. Запропоновано під поняттям «адміністративно-правовий статус 

правоохоронного органу як суб’єкта забезпечення фінансової безпеки» розуміти 

закріплене нормами адміністративного права положення правоохоронного 

органу, яке характеризується його компетенцією, повноваженнями та 

відповідальністю у сфері фінансової безпеки держави. 

Констатовано, що натепер спеціалізованим законодавством України на 

рівні законів та підзаконних нормативно-правових актів закріплено елементи 

адміністративно-правового статусу правоохоронних органів як суб’єктів 

забезпечення фінансової безпеки держави, але сукупно їхній адміністративно-

правовий статус врегульований дещо фрагментарно, що вимагає удосконалення 

законодавства України у досліджуваній сфері та доводить доцільність 

створення єдиного правоохоронного органу у сфері фінансової безпеки держави 

– Бюро економічної безпеки України. 
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5. Визначено, що інструменти адміністративно-правового механізму 

забезпечення фінансової безпеки держави є специфічним виявом загальної 

категорії «інструменти діяльності публічної адміністрації», яка об’єктивується у 

фінансовій сфері  (нормативні акти, адміністративні акти, адміністративні 

договори, акти-плани, акти-дії). При цьому аксіологічний вимір 

інструментального складника зумовлює ефективність здійснення публічного 

управління в частині забезпечення фінансової безпеки держави. 

Під нормативним актом як інструментом адміністративно-правового 

механізму забезпечення фінансової безпеки держави запропоновано розуміти 

виданий уповноваженим суб’єктом юридичний акт, у якому закріплено норми 

адміністративного права, що регламентують відносини у фінансовій сфері між 

публічною адміністрацією та іншими суб’єктами, які мають публічний інтерес у 

цій сфері. Виділено їхні особливості: загальні формальні параметри, пов’язані з 

інституційно-процедурними аспектами (компетенція, порядок, форма і т.п.); 

спеціальні матеріальні параметри (публічність; адресність; юридична 

обґрунтованість і значущість; нормативність; односторонність; підзаконність; 

недискримінаційний характер). 

Виокремлено ознаки адміністративного договору у  сфері фінансової 

безпеки держави: фундаментальні (наявність публічної адміністрації як однієї зі 

сторін такої угоди, обумовленість повноважень сторін договору на основі 

владно-управлінської функції) та факультативні (орієнтація на задоволення 

публічного інтересу та суспільних потреб у фінансовій безпеці, законодавчі 

процедурні рамки діяльності суб’єкта публічної адміністрації, спрямованої на 

реалізацію його адміністративної компетенції). Запропоновано прийняти Закон 

України «Про адміністративні договори» для оптимізації процедури 

застосування адміністративних актів; розширити перелік органів, які 

забезпечують фінансову безпеку держави в частині планування для 

вдосконалення актів-планів; закріпити на нормативному рівні критерії 

розмежування актів-дій та приватно-правових інструментів діяльності 

публічної адміністрації.  
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7. Запропоновано під адміністративно-правовими відносинами у сфері 

забезпечення фінансової безпеки держави розуміти  владно-підпорядковуючі 

відносини, що мають примусовий і позапримусовий характер, виникають, 

змінюються та припиняються з метою захисту публічного фінансового інтересу, 

функцією яких як елемента адміністративно-правового механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави є переведення статичних елементів (інструментів 

діяльності публічної адміністрації) у динамічні.  

Доведено, що взаємодія і координація діяльності правоохоронних органів 

є специфічним різновидом адміністративних процедур, оскільки мають всі 

ознаки останніх: застосовуються у сфері діяльності публічної влади; 

встановлюють певний порядок здійснення особливими суб’єктами, наділеними 

державно-владними повноваженнями, правозастосовної діяльності позитивної 

спрямованості; закріплюються адміністративно-процедурними нормами; для 

них характерні послідовність, стадійність, погодженість. При цьому такі 

адміністративні процедури є організаційними, оскільки здійснюються в межах 

системи державних органів та не передбачають участі приватних осіб у 

здійсненні таких адміністративно-процедурних дій, та неюрисдикційними, 

оскільки спрямовані на вирішення справ стосовно відносин так званого 

позитивного характеру, що виникають у процесі виконавчо-розпорядчої 

діяльності правоохоронних органів.  

8. Аргументовано думку про те, що вивчення досвіду діяльності 

правоохоронних органів із забезпечення фінансової безпеки держави  в різних 

країнах, порівняння його з відповідним вітчизняним досвідом, виокремлення 

позитивних здобутків, апробованих часом, та визначення основних напрямів 

його запозичення в Україні є доцільним для вітчизняного нормотворення. З 

урахуванням євроінтеграційного вибору України вбачається доцільною 

концентрація уваги насамперед на досвіді країн-членів ЄС та Сполучених 

Штатів Америки. 

9. Визначено шляхи нормативного вдосконалення адміністративно-

правових засад діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення 
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фінансової безпеки, основними з яких є: 1) створення єдиного правоохоронного 

органу – Бюро економічної безпеки України шляхом прийняття однойменного 

Закону з обов’язковим вирішенням питань його особливого правового статусу 

та особливостей проходження державної служби співробітниками БЕБУ; 

2) посилення ролі громадського контролю у сфері фінансової безпеки держави, 

залучення інститутів громадянського суспільства до розробки проектів 

нормативно-правових актів з питань її забезпечення та проведення конкурсів 

під час прийняття на державну службу до БЕБУ; прийняття Закону України 

«Про громадський контроль»; деталізація у ст. 31 проекту Закону України «Про 

бюро економічної безпеки України» адміністративно-правового статусу Ради 

громадського контролю при БЕБУ; 3) забезпечення прозорості діяльності 

правоохоронних органів шляхом належного інформаційного забезпечення з 

деталізацією  розкладу, обсягів, форм і методів оприлюднення відповідних 

відомостей; моніторингу стану забезпечення на загальнодержавному, 

галузевому та регіональному рівнях; 4) в аспекті  гармонізації законодавства 

України із законодавством ЄС прийняття Закону України «Про адміністративну 

процедуру», який стане загальним базисом взаємовідносин суб’єктів публічного 

адміністрування із приватними особами, та Закону «Про економічну безпеку 

України», яким буде урегульовано комплекс питань, пов’язаних із 

функціонуванням механізму забезпечення фінансової безпеки держави, у тому 

числі його адміністративно-правових засад, шляхом заповнення прогалин та 

усунення інших недоліків їх нормативного забезпечення, деталізації 

інструментарію та врегулювання низки адміністративних процедур, у тому 

числі  за участю правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення. 
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