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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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.  

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

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 

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 
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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:  

 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 безпеки 

держави як комплексного правового інституту, в якому вагоме місце 
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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, зокрема змін і доповнень до Законів України в «Про Національну 

безпеку України» та «Про державну службу», та опрацювання проєкту 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.). 
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок з науковими планами та програмами, мета і завдання, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне значення 

одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію результатів і 

публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади адміністративно-правового 

механізму забезпечення фінансової безпеки держави» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Фінансова безпека держави як об’єкт адміністративно-

правового регулювання» з урахуванням результатів аналізу словниково-

енциклопедичної, загальнотеоретичної та галузевої правової різноманітної 

джерельної бази з’ясовано сутність та ознаки фінансової безпеки держави як 

складника економічної безпеки та елемента національної безпеки. Виокремлено 

широкий і вузький підходи до її розуміння та констатовано, що сучасне 

нормативне визначення фінансової безпеки надане в контексті широкого 

підходу, а її складниками є бюджетна, банківська, боргова, валютна, грошово-

кредитна безпеки та  безпека небанківського фінансового сектору. 

Сформульовано авторську дефініцію поняття «фінансова безпека держави 

як об’єкт адміністративно-правового регулювання» та запропоновано 

доповнити ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України» поняттями 

«економічна безпека держави» та «фінансова безпека держави». 

У підрозділі 1.2 «Адміністративно-правовий механізм забезпечення 

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

досліджено сутність, зміст і елементи адміністративно-правового механізму 

забезпечення фінансової безпеки держави та місце правоохоронних органів у 

ньому, охарактеризовано його юридичні засади. Встановлено, що 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. Зазначено, що названі елементи є 

складниками механізму забезпечення фінансової безпеки держави, завдяки 

яким він наповнюється певним змістом, набуваючи необхідної конкретизації.  

Зроблено висновок, що до категорії суб’єктів, які задіяні у забезпеченні 

фінансової безпеки держави, необхідно відносити: 1) органи загальної 
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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. Відзначено, що важливу роль у забезпеченні належного 

функціонування суб’єктів публічної влади відіграє відповідальність, яка 

покликана слугувати збереженню стабільності й цілісності соціальної системи, 

спонукати останніх до належного виконання покладених на них завдань. 

Невід’ємним елементом функціонування механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави названо і правовідносини як єдино можливу і 

допустиму форму функціонування влади та її представників як усередині 

відповідної організації, так і у зовнішньому середовищі. Зазначено, що 

правовідносини надають практичне «забарвлення» інструментам механізму 

забезпечення фінансової безпеки держави, переводячи тим самим  цей механізм 

у стан дії.  

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.  

У підрозділі 1.3 «Ґенеза адміністративно-правового механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави та історіографія його дослідження у вітчизняній 

адміністративно-правовій доктрині» йдеться про історичні передумови 

формування адміністративно-правового механізму забезпечення фінансової 

безпеки держави та умовно виділені три етапи його нормативного закріплення в 

законодавстві України. 

Дисертантом формулюється висновок про незначну кількість комплексних 

монографічних досліджень, безпосередньо присвячених адміністративно-

правовому механізму забезпечення фінансової безпеки держави, та загальний 

фрагментарний інтерес 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.)   
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Детальний аналіз наявних джерел дозволив виявити чітку тенденцію до 

спеціалізації галузевих правових досліджень, поглиблення наукового інтересу 

до окремих елементів адміністративно-правового механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави, яку варто зберегти задля дотримання принципу 

науковості нормотворчої діяльності, формулювання її новітнього наукового 

фундаменту. 

Розділ 2 «Правоохоронні органи як суб’єкти адміністративно-правового 

механізму забезпечення фінансової безпеки держави» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Адміністративно-правовий статус правоохоронних 

органів як суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави» проаналізовано 

організаційно-правові та компетенційні засади діяльності правоохоронних 

органів у сфері забезпечення фінансової безпеки держави та запропоновано 

авторську дефініцію поняття «адміністративно-правовий статус 

правоохоронного органу як суб’єкта забезпечення фінансової безпеки» . 

Визначено, що 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 віднесено Національну поліцію України, Службу безпеки України, 

податкову міліцію Державної фіскальної служби України,  Національне 

антикорупційне бюро України, прокуратуру, Державне бюро розслідувань.  

Крізь призму їхніх завдань і функцій як категорій, які стисло та змістовно 

виражають їхню компетенцію та повноваження, визначені основні особливості 

їх адміністративно-правового статусу. Підкреслено необхідність удосконалення 

відповідальності співробітників правоохоронних органів, задіяних у 

забезпеченні фінансової безпеки держави (зокрема, шляхом оновлення 

Дисциплінарних статутів). 

У підрозділі 2.2 «Інструменти адміністративно-правового механізму 

забезпечення фінансової безпеки держави» досліджено інструментальний 

складник 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. 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. 

Визначено особливість нормативних актів як інструменту забезпечення 

фінансової безпеки держави: загальні формальні параметри та спеціальні 
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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  

нормопроєктувальній техніці). Наголошено на необхідності врегулювання 

процедури їх прийняття, приведення в дію, підстав та порядку визнання 

недійсними.  

Проаналізовано сутнісні характеристики та проблеми укладення 

правоохоронними органами  адміністративних договорів у сфері забезпечення 

фінансової безпеки держави та підтримана пропозиція щодо необхідності 

прийняття Закону України «Про адміністративні договори». Визначено поняття  

і особливості актів-планів та запропоновано у Законі України «Про 

адміністративну процедуру» виділити окремий підрозділ для врегулювання 

специфіки їх правових засад. Акцентовано на необхідності закріплення на 

нормативному рівні критеріїв розмежування актів-дій та приватно-правових 

інструментів діяльності публічної адміністрації.  

У підрозділі 2.3 «Адміністративно-правові відносини як елемент 

адміністративно-правового механізму забезпечення фінансової безпеки 

держави» дисертантом виділено специфічні ознаки адміністративно-правових 

відносин у сфері забезпечення фінансової безпеки держави: мають правову 

форму; орієнтуються на задоволення втіленого в нормах матеріального права 

публічного фінансового інтересу; 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. Надано характеристику кожного з них. 

Запропоновано авторську дефініцію поняття «адміністративно-правові 

відносини у сфері фінансової безпеки держави» та визначено основні критерії 

публічної природи цих відносин: інституціонально-функціональний, легальний 

і сутнісний. 

Досліджено взаємодію і координацію діяльності правоохоронних органів 

щодо забезпечення економічної безпеки держави як сферу об’єктивації 

відповідних адміністративно-правових відносин; 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. 

Розділ 3 «Перспективи удосконалення діяльності правоохоронних 

органів як суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави» складається 

з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід діяльності правоохоронних органів із 

забезпечення фінансової безпеки держави та можливі шляхи його запозичення 

в Україні» обґрунтовується доцільність і можливість запозичення позитивних 

нормотворчих та правотворчих здобутків, запроваджених та апробованих у 

зарубіжних країнах, з акцентуванням уваги на праві Європейського Союзу. 

Разом із тим автором наголошено на потребі виваженого підходу до 

запозичення зарубіжного законодавства та його апробації, врахування 

вітчизняних національних традицій та інтересів. 
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На підставі аналізу законодавства Європейського Союзу, Сполучених 

Штатів Америки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина, Італійської Республіки, 

Французької Республіки, держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав 

дисертантом виділено тенденції: 1) відсутності 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. Зроблений висновок, що  шлях, вибраний Україною щодо 

створення Бюро економічної безпеки України, є цілком обґрунтованим, 

апробованим світовою практикою і своєчасним. 

У підрозділі 3.2 «Напрями удосконалення діяльності правоохоронних органів 

України як суб’єктів адміністративно-правового механізму забезпечення 

фінансової безпеки держави в Україні» дисертантом визначено, що 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 

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». 

 

 



11 

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 

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 
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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 

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.  

6. 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 
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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.  

7. 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. 

8. 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 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 проєктів 

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 проєкту 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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АНОТАЦІЇ 

 

Люх В.В. Адміністративно-правові засади оптимізації діяльності 

правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансової безпеки 

України. –  Рукопис.  

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.  
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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 

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 

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).  
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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 

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.  

 

Люх В.В. Административно-правовые основы оптимизации 

деятельности правоохранительных органов в сфере обеспечения 

финансовой безопасности Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021.  

Диссертация посвящена комплексному исследованию административно-

правовых основ оптимизации деятельности правоохранительных органов в 

сфере обеспечения финансовой безопасности Украины. 
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Под понятием «финансовая безопасность государства как объект 

административно-правового регулирования» предложено понимать состояние 

финансовой системы страны, при котором обеспечивается надлежащее 

функционирование всех субъектов финансовых правоотношений в 

государстве – частных лиц и субъектов публичного администрирования, 

стабильность и развитие национальной финансовой системы, обеспечение 

роста уровня и качества жизни населения, которое характеризуется 

устойчивостью к любым реальным или потенциальным, внешним и внутренним 

негативным воздействиям. 

Установлено, что элементами административно-правового механизма 

обеспечения финансовой безопасности государства являются: 1) субъекты 

обеспечения (органы общей компетенции, органы специальной отраслевой 

компетенции, органы специальной функциональной компетенции, органы 

местного самоуправления, субъекты частного сектора, представленные 

институтами гражданского общества и бизнесом); 2) инструменты 

административно-правового механизма обеспечения финансовой безопасности 

государства (нормативные акты, административные акты, административные 

договоры, акты-планы и акты-действия); 3) административно-правовые 

отношения в сфере обеспечения экономической безопасности государства, 

придающие практическую «окраску» правовым инструментам, переводя тем 

самым этот механизм в состояние действия. 

Конкретизирована система юридических актов в качестве основы 

административно-правового механизма обеспечения финансовой безопасности 

государства, проведено их группирование на: 1) нормативные положения, 

закрепляющие перечень экономических прав человека и гражданина, а также 

гарантии их соблюдения и реализации; 2) нормативные положения, 

закрепляющие систему субъектов публичного администрирования, 

ответственных за реализацию финансовой политики государства и утверждение 

и обеспечение экономических прав человека и гражданина, а также их 

полномочия в данной сфере; 3) нормативные положения, закрепляющие 

процедуры деятельности субъектов публичного администрирования в данной 

сфере; 4) нормативные положения, определяющие способы контроля за 

надлежащим выполнением публичной администрацией возложенных на нее в 

финансовой сфере полномочий. 

Выделены основные этапы нормативного закрепления административно-

правовых основ деятельности правоохранительных органов в сфере 

обеспечения финансовой безопасности государства: I этап (до 1917 г.), 

II этап (1917–1991 гг.), III этап (с 1991 г.) – и охарактеризовано их содержание. 

Предложено под «административно-правовым статусом 

правоохранительного органа как субъекта обеспечения финансовой 

безопасности» понимать закрепленное нормами административного права 

положение правоохранительного органа, которое характеризуется его 

компетенцией, полномочиями и ответственностью в сфере финансовой 

безопасности государства. Констатировано, что на сегодняшний день 

специализированным законодательством Украины на уровне законов и 
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подзаконных нормативно-правовых актов закреплены элементы 

административно-правового статуса правоохранительных органов как 

субъектов обеспечения финансовой безопасности государства, но в 

совокупности их административно-правовой статус урегулирован несколько 

фрагментарно, что требует усовершенствования законодательства Украины в 

исследуемой сфере и доказывает целесообразность создания единого 

правоохранительного органа в сфере финансовой безопасности государства – 

Бюро экономической безопасности Украины. 

Определено, что инструменты административно-правового механизма 

обеспечения финансовой безопасности государства являются специфическим 

проявлением общей категории «инструменты деятельности публичной 

администрации», которая объективируется в финансовой сфере (нормативные 

акты, административные акты, административные договоры, акты-планы, акты-

действия). 

Предложено под административно-правовыми отношениями в сфере 

обеспечения финансовой безопасности государства понимать властно-

подчиненные отношения, имеющие принудительный и внепринудительный 

характер, которые возникают, изменяются и прекращаются с целью защиты 

публичного финансового интереса, функцией которых как элемента 

административно-правового механизма обеспечения финансовой безопасности 

государства является перевод статических элементов (инструментов 

деятельности публичной администрации) в динамические. 

Доказано, что взаимодействие и координация деятельности 

правоохранительных органов является специфической разновидностью 

административных процедур, поскольку имеют все признаки последних: 

применяются в сфере деятельности публичной власти; устанавливают 

определенный порядок осуществления особыми субъектами, наделенными 

государственно-властными полномочиями, правоприменительной деятельности 

положительной направленности; закрепляются административно-

процедурными нормами; для них характерны последовательность, стадийность, 

согласованность. При этом такие административные процедуры являются 

организационными, поскольку осуществляются в рамках системы 

государственных органов и не предусматривают участия частных лиц в 

совершении таких административно-процедурных действий, и 

неюрисдикционными, поскольку направлены на решение дел об отношениях 

так называемого положительного характера, возникающих в процессе 

исполнительно-распорядительной деятельности правоохранительных органов. 

Определены пути нормативного совершенствования административно-

правовых основ деятельности правоохранительных органов в сфере 

обеспечения финансовой безопасности, основными из которых являются: 

1) создание единого правоохранительного органа – Бюро экономической 

безопасности Украины; 2) усиление роли общественного контроля в сфере 

финансовой безопасности государства, привлечение институтов гражданского 

общества к разработке проектов нормативно-правовых актов по вопросам ее 

обеспечения и проведение конкурсов при приеме на государственную службу в 
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БЕБУ; 3) обеспечение прозрачности деятельности правоохранительных органов 

на общегосударственном, отраслевом и региональном уровнях; 4) принятие 

Законов Украины «Об административной процедуре», «Об экономической 

безопасности Украины и др. 

Ключевые слова: административная процедура, административно-

правовое регулирование, административно-правовые отношения, инструмент,  

национальная безопасность, правоохранительный орган, финансовая 

безопасность, экономическая безопасность. 

 

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

of law-enforcement bodies in the area of ensuring financial security of 

Ukraine. – Manuscript.  

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 

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. 
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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-

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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