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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Під впливом глобалізаційних процесів і науково-

технічного прогресу відкриваються нові форми та способи вчинення 

фінансових правопорушень, які є своєрідною передумовою появи 

транснаціональних злочинів у сфері фінансів. Окрім цього, зростання 

масштабів фінансових правопорушень загрожує безпеці держави, уповільнює її 

соціально-економічний розвиток, а також підриває авторитет і всю податкову 

систему держави. 

У результаті незаконних внутрішньодержавних і міжнародних фінансових 

потоків та дій, що пов’язані з ухиленням від сплати податків і митних платежів, 

відмиванням грошей, щоденно країни втрачають величезні кошти. Як приклад 

можна навести статистичні дані країн Європейського Союзу, які свідчать про 

те, що в цих країнах приблизно 35% переміщеного прибутку перебуває поза 

сферою оподаткування. Згідно з останніми оцінками Європейського 

Парламенту ухилення від сплати податків лише в Європейському Союзі 

становить приблизно 825 млрд євро на рік. Що ж до ситуації в Україні, то 

рівень тіньової економіки, за офіційними розрахунками, у 2020 р. становив 30% 

від обсягу офіційного ВВП порівняно з 27% ВВП у 2019 р. 

З огляду на зазначене для України є необхідним посилення міжнародної 

співпраці в напрямі активної боротьби з фінансовими правопорушеннями. 

Також з огляду на утворення нових і реформування деяких діючих державних 

органів, до компетенції яких віднесено запобігання фінансовим 

правопорушенням (зокрема, правоохоронних, митних, податкових), на пильну 

увагу заслуговує проблема суб’єктного складу протидії цьому виду 

правопорушень, встановлення та розмежування компетенції цих суб’єктів. 

Сучасна державна політика у сфері боротьби з фінансовими 

правопорушеннями повинна ґрунтуватися на усвідомленні важливості 

розроблення дієвого механізму вжиття превентивних заходів, створення 

необхідної інституційної системи. На цю діяльність необхідно виділяти 

достатній обсяг ресурсів. Важливим також є забезпечення здійснення контролю 

за діяльністю уповноважених суб’єктів щодо запобігання фінансовим 

правопорушенням. 

Отже, забезпечення в Україні ефективного механізму запобігання 

фінансовим правопорушенням не може зводитися до разових заходів, а повинне 

мати комплексний і концептуальний характер, супроводжуватися визначенням 

обсягу адміністративної юрисдикції суб’єктів загальної та спеціальної 

компетенції у сфері запобігання фінансовим правопорушенням. Окрему роль у 

процесі запобігання фінансовим правопорушенням варто присвятити 

інститутам громадянського суспільства. Новий підхід до вирішення 

проблемних питань фінансових правопорушень має бути акцентований саме на 

запобіжних заходах вчинення правопорушень, аналізі чинників та умов, які 

зумовлюють вчинення правопорушень у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням, їх викоріненні та вирішенні, упровадженні дієвих процедур, 

системі кваліфікованих кадрів. Лише за таких умов можна отримати очікуваний 
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результат від запобіжних дій, який матиме вираження у зведенні фінансових 

порушень до мінімуму. 

З огляду на зазначене актуальність обраної теми дослідження зумовлена 

необхідністю вдосконалення правових та організаційних основ і засобів 

запобігання податковим правопорушенням в умовах зміни ідеологічних, 

політичних орієнтирів розвитку правової системи України в напрямі включення 

до загальносвітових і європейських тенденцій запобігання економічним 

правопорушенням, а також розроблення нових програм, створення інституцій, 

спрямованих на протидію корупції в Україні. 

Інститут запобігання фінансовим правопорушенням повинен стати 

ключовим у загальній системі боротьби з економічною злочинністю, ефективно 

забезпечувати права й свободи людини та громадянина, суб’єктів 

підприємницької діяльності, а також засновуватися на провідній європейській 

практиці. 

Відповідно, постає необхідність узагальнення теоретичних та практичних 

проблем запобігання фінансовим правопорушенням із метою формування 

нового концептуального підходу до створення безпечних і комфортних умов 

для розвитку бізнесу, а також вирішення колізійних питань правозастосовної 

практики. 

Науково-теоретичну основу дослідження становили висновки, зроблені 

провідними вченими у сфері фінансового, податкового, адміністративного та 

кримінального права. Зокрема, проблемами запобігання фінансовим 

правопорушенням тією чи іншою мірою займалися В.Б. Авер’янов, 

О.О. Бандурка, В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, Н.І. Білак, І.В. Болокан, 

О.Г. Бондар, М.Ю. Віхляєв, Л.К. Воронова, Ш.Н. Гаджиєва, О.П. Дзісяк, 

В.В. Доненко, Л.П. Коваленко, О.С. Койчева, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 

В.О. Кузнєцова, О.В. Кузьменко, А.М. Куліш, Є.В. Курінний, 

М.П. Кучерявенко, С.М. Кушнір, Т.А. Латковська, В.А. Ліпкан, Д.В. Лученко, 

Р.С. Мельник, О.М. Мінаєва, Ю.В. Пирожкова, Т.О. Пікуля, О.В. Пономарьова, 

Д.В. Приймаченко, В.В. Прокопенко, О.О. Пунда, С.Г. Стеценко, О.Ю. Усковий 

та інші автори. Проте, незважаючи на значну кількість наукових праць, окремі 

питання запобігання фінансовим правопорушенням, а також виділення системи 

суб’єктів запобігання фінансовим правопорушенням та специфіки їхньої 

компетенції не досить досліджені та потребують наукового переосмислення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами темами. Роботу 

виконано в Запорізькому національному університеті в межах наукового 

проєкту «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). Тема 

дослідження відповідає основним положенням Стратегії реформування системи 

державної служби в Україні, Концепції формування та розвитку вищого 

корпусу державної служби, Стратегії реформування державного управління 

України на 2016–2020 рр., а також Концепції реформування системи 

професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад. Тема дисертації відповідає 
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Перспективним напрямам кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затвердженим Рішенням Президії Національної 

академії правових наук України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

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

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел 

визначити теоретико-правові засади запобігання фінансовим правопорушенням. 

Для досягнення вказаної мети в дисертації необхідно було вирішити такі 

основні задачі: 
 розкрити стан і напрями розвитку наукової думки щодо запобігання 

фінансовим правопорушенням; 

 визначити правові засади запобігання фінансовим правопорушенням; 

 охарактеризувати поняття та види фінансових правопорушень; 

 розкрити систему суб’єктів запобігання фінансовим правопорушенням та 

надати їх класифікацію; 

 визначити суб’єктів загальної та спеціальної компетенції у сфері 

запобігання фінансовим правопорушенням; 

 охарактеризувати інститути громадянського суспільства як суб’єктів 

запобігання фінансовим правопорушенням; 

 розкрити принципи й засоби запобігання фінансовим правопорушенням; 

 розглянути засади здійснення контролю у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням; 

 охарактеризувати інститут відповідальності у сфері запобігання 

фінансовим правопорушенням. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

здійснення дій щодо запобігання фінансовим правопорушенням. 

Предметом дослідження є теоретико-правові засади запобігання 

фінансовим правопорушенням. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є сукупність як загальних, так і спеціальних методів наукового 

пізнання. Так, історико-правовий метод використано для проведення аналізу 

ґенези розвитку наукової думки щодо запобігання фінансовим 

правопорушенням (підрозділ 1.1). За допомогою системно-структурного методу 

з’ясовано сутність поняття «фінансові правопорушення», виокремлено види 

фінансових правопорушень (підрозділ 1.3), охарактеризовано систему 

принципів запобігання фінансовим правопорушенням (підрозділ 3.1), а також 

визначено правові засади запобігання фінансовим правопорушенням 

(підрозділ 1.2). Порівняльно-правовий метод застосовано з метою дослідження 

нормативно-правової бази та видів відповідальності у сфері запобігання 

фінансовим правопорушенням (підрозділи 1.2, 3.3). Метод системного аналізу 

використано для з’ясування кола суб’єктів запобігання фінансовим 

правопорушенням та визначення критеріїв їх градації (підрозділ 2.2), надання 

характеристики суб’єктів загальної та спеціальної компетенції у сфері 

запобігання фінансовим правопорушенням (підрозділ 2.3). Формально-логічний 

метод застосовувався з метою формулювання висновків щодо напрямів 

удосконалення механізму запобігання фінансовим правопорушенням 
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(підрозділи 1.3, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3). Застосування герменевтичного методу в 

дисертаційному дослідженні дало змогу інтерпретувати нормативні положення 

(розділи 1–3). Для вирішення інших завдань дослідження застосовано такі 

соціологічні методи, як аналіз документів, спостереження, узагальнення. Також 

у процесі наукового дослідження використовувалися методи категоріально-

термінологічного аналізу, логічного аналізу, синтезу, узагальнення, дедукції, 

індукції, аналогії тощо. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а 

також міжнародні нормативно-правові акти, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становить узагальнення практичної діяльності 

суб’єктів, до компетенції яких віднесено запобігання фінансовим 

правопорушенням. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним комплексним 

дослідженням теоретико-правових засад запобігання фінансовим 

правопорушенням. У результаті дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 

 визначено поняття «фінансове правопорушення» як протиправне 

суспільно шкідливе або небезпечне діяння, що порушує норми фінансового 

законодавства та за яке передбачено юридичну відповідальність; 

 запропоновано під правовою категорією «запобігання фінансовим 

правопорушенням» розуміти діяльність, яка охоплює недопущення, завчасне 

відвернення та виявлення фінансових правопорушень, притягнення до 

відповідальності винних осіб та усунення факторів, що сприяють вчиненню 

фінансових правопорушень; 

 обґрунтовано, що механізм запобігання фінансовим правопорушенням 

складається з окремих елементів, до яких варто віднести: 1) сукупність 

нормативно-правових актів, якими врегульовані засади запобігання фінансовим 

правопорушенням; 2) інституційну систему суб’єктів запобігання фінансовим 

правопорушенням, яка сформована із суб’єктів загальної компетенції у сфері 

запобігання фінансовим правопорушенням, суб’єктів спеціальної компетенції у 

сфері запобігання фінансовим правопорушенням, інституту громадянського 

суспільства; 3) принципи, засоби та інструменти публічного адміністрування, у 

межах яких забезпечується створення надійних умов гарантування фінансової 

безпеки в державі; 4) контроль у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням; 5) інститут відповідальності у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням; 

 запропоновано прийняти Кодекс України про фінансові правопорушення, 

Закон України «Про запобігання фінансовим правопорушенням», а також 

розробити Методику запобігання фінансовим правопорушенням, Порядок 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок неналежних дій щодо запобігання 
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фінансовим правопорушенням, Єдиний реєстр осіб, схильних до вчинення 

фінансових правопорушень; 

удосконалено: 

 наукові положення щодо здійснення класифікації суб’єктів запобігання 

фінансовим правопорушенням. Зокрема, акцентовано на тому, що 

кваліфікуючою ознакою суб’єкта запобігання фінансовим правопорушенням є 

віднесення до його компетенції повноважень щодо недопущення, виявлення 

фінансових правопорушень, притягнення до відповідальності винних осіб та 

усунення факторів, що сприяють вчиненню фінансових правопорушень; 

 наукові розробки щодо виокремлення системи принципів запобігання 

фінансовим правопорушенням; 

 понятійний апарат, зокрема визначення поняття «контроль у сфері 

запобігання фінансовим правопорушенням», під яким варто розуміти комплекс 

заходів, що здійснюються в установленому законом порядку уповноваженими 

на те суб’єктами з такою метою: а) фіксування фактів фінансових 

правопорушень у разі їх виявлення; б) припинення фінансових правопорушень і 

запобігання їм; в) відшкодування завданої шкоди; г) виявлення осіб, схильних 

до вчинення фінансових правопорушень, їх виправлення та перевиховання; 

ґ) аналізу причин та умов, які зумовили вчинення фінансового 

правопорушення; д) підготовки пропозицій стосовно притягнення винних осіб 

до відповідальності та вжиття інших заходів, спрямованих на недопущення 

порушень фінансового законодавства в майбутньому; 

набули подальшого розвитку: 

 наукові підходи щодо загальноприйнятого розуміння суб’єкта 

запобігання фінансовим правопорушенням як державного чи муніципального 

органу, при цьому обґрунтовано, що статус державного органу не завжди 

детермінує наявність компетенції у сфері фінансової діяльності; 

 теоретичні підходи щодо критеріїв розмежування таких правових 

категорій, як «запобігання фінансовим правопорушенням», «протидія 

фінансовим правопорушенням», «попередження фінансових правопорушень», 

«профілактика фінансових правопорушень», «боротьба з фінансовими 

правопорушеннями». Зокрема, зазначено, що в юридичній літературі терміни 

«запобігання», «профілактика», «превенція» та «попередження» 

використовуються як синонімічні. Водночас у спеціальних дослідженнях 

профілактика розглядається як цілеспрямована діяльність із виявлення й 

усунення причин та умов конкретних злочинів; запобігання – як недопущення 

реалізації замислених злочинів шляхом установлення осіб, які намагаються їх 

учинити, а також ужиття щодо них необхідних заходів; припинення – як 

перешкоджання продовженню розпочатого злочину та доведенню його до 

кінця; 

 пропозиції щодо вдосконалення інституту відповідальності у сфері 

запобігання фінансовим правопорушенням, зокрема, шляхом закріплення на 

нормативному рівні ще одного виду юридичної відповідальності – фінансової. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

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

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових досліджень 

проблемних питань теоретико-правових засад запобігання фінансовим 

правопорушенням; 

 правотворчості – для підготовки пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства, яким урегульовано питання запобігання фінансовим 

правопорушенням; 

 правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення теоретико-

правових засад запобігання фінансовим правопорушенням; 

 навчальному процесі – під час викладання студентам закладів вищої 

освіти дисциплін «Адміністративне право», «Фінансове право», у підготовці 

підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідного навчального 

курсу, а також статей та наукових повідомлень. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Новітні кримінально-правові дослідження – 2015» 

(м. Миколаїв, 2015 р.); «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної 

майстерності: пошуки молодих учених» (м. Одеса, 2015 р.); «Новітні 

кримінально-правові дослідження – 2016» (м. Миколаїв, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 7 наукових 

статтях, з яких 5 опубліковані у вітчизняних виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, та 2 статті – у зарубіжних наукових виданнях, а також у 

3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 198 сторінок, у тому 

числі основного тексту – 146 сторінок. Список використаних джерел налічує 

291 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету й 

завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну, 

практичне значення одержаних результатів, зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами й темами, а також наведено відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретичні питання запобігання фінансовим 

правопорушенням» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан та напрями розвитку наукової думки щодо 
запобігання фінансовим правопорушенням» проаналізовано наукові джерела, у 

яких автори висвітлювали окремі теоретичні засади запобігання фінансовим 

правопорушенням. Наголошено на тому, що серед науковців не виробленого 

єдиного підходу стосовно позначення процесу реагування на фінансові та інші 
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правопорушення. Поширене використання таких юридичних конструкцій, що 

стосуються фінансових правопорушень: «попередження», «профілактика», 

«комплексний вплив на правопорушення», «контроль правопорушень», 

«боротьба з правопорушеннями», «протидія правопорушенням», «запобігання 

правопорушенням» тощо. 

Зазначено, що більшість наявних досліджень правників присвячена 

питанням запобігання злочинності у фінансовій сфері, встановлення сутнісних 

характеристик суб’єктів, діяльність яких спрямована на боротьбу з фінансовою 

злочинністю. Обґрунтовано, що актуальність дослідження зумовлена 

динамікою нормативно-організаційних змін, які відбуваються в Україні. 

У підрозділі 1.2 «Правові засади запобігання фінансовим правопорушенням» 

досліджено правові засади запобігання фінансовим правопорушенням. 

Доведено, що під правовими засадами запобігання фінансовим 

правопорушенням необхідно розуміти систему нормативно-правових актів, 

якими врегульовано правовідносини, що виникають у сфері запобігання 

фінансовим правопорушенням, правовий статус суб’єктів запобігання 

фінансовим правопорушенням, відповідальність, принципи та засоби 

запобігання фінансовим правопорушенням. 

Встановлено, що правова основа запобігання фінансовим правопорушенням 

є цілісною системою, елементи якої перебувають в ієрархічній 

підпорядкованості. 

У підрозділі 1.3 «Поняття та види фінансових правопорушень» розглянуто 

поняття й види фінансових правопорушень. Встановлено відсутність 

нормативного закріплення поняття «фінансове правопорушення», а також 

єдиного підходу до визначення критеріїв розмежування запобігання 

фінансовим правопорушенням та протидії фінансовим правопорушенням. 

Аргументовано, що основою виокремлення фінансового правопорушення як 

самостійного виду юридичного правопорушення є специфіка фінансових 

правовідносин, які є об’єктом посягання. Визначено загальні ознаки 

фінансового правопорушення, зокрема: 1) його вираженість у формі діяння (а 

саме дії чи бездіяльності); 2) притаманність небезпечного та суспільно 

шкідливого характеру; 3) є протиправним діянням, яке порушує норми 

фінансового законодавства та зачіпає фінансові інтереси держави; 4) за його 

вчинення законом передбачена юридична відповідальність тощо. 

Розділ 2 «Характеристика суб’єктів запобігання фінансовим 

правопорушенням» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Система суб’єктів запобігання фінансовим 

правопорушенням та їх класифікація» досліджено систему суб’єктів 

запобігання фінансовим правопорушенням, а також здійснено їх класифікацію. 

Обґрунтовано, що важливість з’ясування суб’єктного виміру запобігання 

фінансовим правопорушенням сприяє розкриттю змістових елементів 

правового статусу уповноважених органів. 

Зазначено, що кваліфікуючою ознакою суб’єкта запобігання фінансовим 

правопорушенням є віднесення до його компетенції повноважень щодо 

виявлення й недопущення фінансових правопорушень, притягнення до 
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відповідальності винних осіб та усунення факторів, що сприяють вчиненню 

фінансових правопорушень. Звернено увагу на те, що градацію суб’єктів 

запобігання фінансовим правопорушенням можна здійснити на підставі таких 

критеріїв, як залежність від функціонального призначення уповноваженого 

суб’єкта в системі забезпечення законності фінансової діяльності, залежність 

від території поширення повноважень суб’єктів запобігання фінансовим 

правопорушенням, залежність від компетенції уповноваженого суб’єкта тощо. 

Доведено, що класифікація суб’єктів запобігання фінансовим 

правопорушенням має як теоретичне, так і прикладне значення, що 

опосередковано можливістю формування групових ознак, які притаманні 

відповідному державному органу, на підставі її ідентифікації. 

Запропоновано уповноважених суб’єктів, яких віднесено до системи 

запобігання фінансовим правопорушенням, залежно від компетенції 

класифікувати на такі типи: 1) суб’єкти, що визначають нормативно-правові 

засади фінансової діяльності й запобігання фінансовим правопорушенням та є 

органами загальної компетенції (зокрема, Президент України, Кабінет 

Міністрів України, Верховна Рада України, місцеві державні адміністрації та 

органи місцевого самоврядування); 2) суб’єкти, що здійснюють безпосередньо 

діяльність, пов’язану із запобіганням фінансовим правопорушенням, та є 

органами спеціальної компетенції (наприклад, Міністерство фінансів України, 

Державна казначейська служба України, Бюро економічної безпеки, Державна 

податкова служба України та її територіальні органи, Державна митна служба 

України та митниці, Державна фінансова інспекція України, Рахункова палата, 

Державна служба фінансового моніторингу України тощо). 

Зазначено, що суб’єкти, діяльність яких спрямована на запобігання 

фінансовим правопорушенням, становлять інституційну систему забезпечення 

законності фінансової діяльності. 

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти загальної та спеціальної компетенції у сфері 

запобігання фінансовим правопорушенням» досліджено суб’єктів загальної та 

спеціальної компетенції у сфері запобігання фінансовим правопорушенням. 

Встановлено, що компетенція як структурний елемент суб’єкта запобігання 

фінансовим правопорушенням складається із сукупності визначених 

повноважень, що надані йому в межах конкретного предмета відання та які він 

має право вирішувати у процесі практичної діяльності. 

Обґрунтовано віднесення до суб’єктів загальної компетенції у сфері 

запобігання фінансовим правопорушенням Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України, місцевих державних адміністрацій 

та органів місцевого самоврядування. 

Зазначено, що суб’єктами спеціальної компетенції у сфері запобігання 

фінансовим правопорушенням є ті, до відання яких віднесено безпосереднє 

здійснення діяльності, пов’язаної із запобіганням фінансовим 

правопорушенням. Запропоновано до переліку суб’єктів спеціальної 

компетенції у сфері запобігання фінансовим правопорушенням віднести 

Міністерство фінансів України, Бюро економічної безпеки, Рахункову палату, 

Державну казначейську службу України, Державну податкову службу України 
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та її територіальні органи, Державну митну службу України та митниці, 

Державну фінансову інспекцію України тощо. 

Вказано на необхідність застосування в Україні досвіду Сполучених Штатів 

Америки, де перед податковою службою поставлено три основні завдання: по-

перше, сприяти добровільному дотриманню податкових законів; по-друге, 

намагатися максимально задовольняти інтереси платників податків і 

зменшувати адміністративне навантаження на них; по-третє, забезпечувати 

більш ефективну роботу податкової служби за рахунок удосконалення 

податкової системи та підвищення кваліфікації персоналу, тобто забезпечення 

ефективності роботи служби за рахунок якості її виконання та високого рівня 

кваліфікації службовців. 

У підрозділі 2.3 «Інститути громадянського суспільства як суб’єкти 
запобігання фінансовим правопорушенням» досліджено інститути 

громадянського суспільства як суб’єктів запобігання фінансовим 

правопорушенням. Зазначено, що основною метою діяльності інституту 

громадянського суспільства у сфері запобігання фінансовим правопорушенням 

є налагодження системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, 

підвищення якості підготовки рішень із питань запобігання фінансовим 

правопорушенням з урахуванням громадської думки, створення належних умов 

для участі громадян у розробленні проєктів таких рішень, міжнародне 

співробітництво тощо. 

Обґрунтовано віднесення до інститутів громадянського суспільства як 

суб’єктів запобігання фінансовим правопорушенням таких установ: 

громадських організацій, громадських спілок, благодійних організацій, 

професійних спілок (у тому числі об’єднань професійних спілок), творчих 

спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової 

інформації, інших непідприємницьких товариств та установ, що легалізовані 

відповідно до законодавства. Констатовано, що інститути громадянського 

суспільства є невід’ємним елементом інституційної системи запобігання 

фінансовим правопорушенням у будь-якій демократичній державі. 

Розділ 3 «Реалізація механізму запобігання фінансовим 

правопорушенням» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Принципи та засоби запобігання фінансовим 
правопорушенням» досліджено принципи й засоби запобігання фінансовим 

правопорушенням. Обґрунтовано, що діяльність стосовно запобігання 

фінансовим правопорушенням має різний прояв, інструменти та методи 

залежно від спрямування на публічний чи приватний сектор. Запропоновано 

визначити запобігання фінансовим правопорушенням у публічному секторі як 

сукупність суспільних відносин, що виникають під час недопущення, 

відвернення фінансового правопорушення та сприяння виявленню його ознак у 

разі адміністрування публічних фінансів. 

Зазначено, що принципами запобігання фінансовим правопорушенням є 

основні правила поведінки, на підставі яких здійснюються заходи щодо 

запобігання та протидії фінансовим правопорушенням. 
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Аргументовано, що під механізмом запобігання фінансовим 

правопорушенням необхідно розуміти сукупність нормативно-правових, 

інституційних, гарантійних, каральних, процедурних елементів, що покликані 

створити в державі сприятливі економічні, організаційно-управлінські, правові 

та інші умови, які гарантуватимуть зменшення рівня правопорушень у 

фінансовій сфері до мінімального. 

У підрозділі 3.2 «Контроль у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням» досліджено засади здійснення контролю у сфері запобігання 

фінансовим правопорушенням. Обґрунтовано, що контрольними 

повноваженнями у сфері фінансової діяльності наділено Державну фінансову 

інспекцію України, Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, 

Державну службу фінансового моніторингу України, Державну податкову 

службу України, Державну митну службу України та інші органи. Окрему 

увагу звернено на компетенцію новоствореного Бюро економічної безпеки 

України, що є центральним органом виконавчої влади, на який покладено 

завдання стосовно протидії правопорушенням, що посягають на 

функціонування економіки держави. 

Визначено, що обрання моделі організації контролю у сфері запобігання 

фінансовим правопорушенням значною мірою залежить від структури органів 

виконавчої влади, а також історично сформованого підходу до організації 

податкового адміністрування. 

У підрозділі 3.3 «Відповідальність у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням» досліджено інститут відповідальності у сфері запобігання 

фінансовим правопорушенням. Зазначено, що до юридичної відповідальності у 

сфері запобігання фінансовим правопорушенням (окрім кримінальної) винних 

осіб уповноважені притягувати державні органи, якщо такі їхні повноваження 

прямо передбачені законом (наприклад, податкові органи, митниці тощо). 

Обґрунтовано, що застосування стягнень у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням має на меті притягнення до відповідальності 

правопорушників, а також профілактику вчинення нових порушень і 

підвищення рівня законослухняності громадян. 

Зазначено, що в зарубіжних країнах компетенцією щодо притягнення до 

відповідальності за порушення податкового законодавства наділені податкові 

органи, які можуть бути структурним підрозділом міністерства фінансів (як, 

наприклад, в Республіці Австрія, Французькій Республіці, Державі Ізраїль, 

Республіці Польща, Португальській Республіці тощо), виконавчим органом, що 

перебуває в підпорядкуванні міністерства фінансів (досвід Австралійського 

Союзу, Ісландії, Королівства Іспанія, Королівства Норвегія, Чеської Республіки, 

Республіки Індія, Федеративної Республіки Бразилія тощо), самостійним 

органом виконавчої влади держави (ця модель використана в Сполучених 

Штатах Америки, Канаді, Сполученому Королівстві Великої Британії та 

Північної Ірландії, Королівстві Швеція, Республіці Болгарія та інших країнах). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання щодо окреслення й реалізації теоретико-

правових засад запобігання фінансовим правопорушенням. За результатами 

дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки та рекомендації: 

1. Досліджено аспекти розвитку та становлення сучасного правотлумачення 

категорії «фінансові правопорушення». Констатовано неоднозначність 

наукових підходів у сучасній науці фінансового й адміністративного права до 

розуміння правової категорії «запобігання фінансовим правопорушенням», 

визначення інституційної системи суб’єктів запобігання фінансовим 

правопорушенням та їх класифікації. Встановлено відсутність комплексних 

робіт, присвячених безпосередньо проблемі реалізації теоретико-правових 

засад запобігання фінансовим правопорушенням. 

2. Визначено, що правові засади запобігання фінансовим правопорушенням 

закладено в чотирирівневій структурі, до якої належать, зокрема, міжнародно-

правовий рівень (наприклад, угоди, конвенції, міжнародні договори, 

протоколи), конституційний рівень (Конституція України та офіційні 

роз’яснення її положень), рівень нормативно-правових актів (наприклад, 

кодекси, закони України, постанови, інструкції, укази Президента України, 

накази міністерств та інших відомств). Наголошено на відсутності в чинному 

законодавстві спеціалізованого закону щодо запобігання фінансовим 

правопорушенням. 

3. Встановлено, що об’єктом посягання фінансових правопорушень є 

суспільні відносини, що складаються у сфері оподаткування, адміністрування 

митних платежів, бюджетного процесу, здійснення розрахунків у національній 

та іноземній валюті, проведення готівкових і безготівкових розрахунків, 

провадження ліцензованої господарської діяльності, банківської діяльності, 

державного страхування тощо. 

4. Запропоновано суб’єктів запобігання фінансовим правопорушенням 

залежно від їх функціонального призначення в системі забезпечення законності 

фінансової діяльності класифікувати на такі типи: 1) суб’єкти, уповноважені на 

недопущення, виявлення та протидію фінансовим правопорушенням 

(наприклад, Державна податкова служба України, Державна митна служба 

України, Бюро економічної безпеки України); 2) суб’єкти, уповноважені на 

створення умов із недопущення фінансових правопорушень та усунення 

факторів, що сприяють вчиненню фінансових правопорушень (наприклад, 

Міністерство фінансів України, Президент України). 

Аргументовано, що залежно від території поширення повноважень суб’єктів 

запобігання фінансовим правопорушенням можна виокремити суб’єктів 

загальнодержавного значення (зокрема, Міністерство фінансів України, Бюро 

економічної безпеки України) та суб’єктів місцевого значення (наприклад, 

органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації). 

5. Обґрунтовано, що суб’єкти загальної компетенції наділені 

повноваженнями, що спрямовані на створення умов стосовно протидії 
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вчиненню фінансових правопорушень через належне забезпечення законності 

фінансової діяльності. Доведено, що система суб’єктів запобігання фінансовим 

правопорушенням, яких наділено спеціальною компетенцією, є досить 

розгалуженою та потребує окремого теоретико-правового аналізу. 

6. Встановлено, що інститут громадянського суспільства відіграє вагому 

роль у процесі запобігання фінансовим правопорушенням, оскільки його 

представники наділяються такими повноваженнями: а) здійснювати контрольні 

функції; б) здійснювати моніторинг стану запобігання фінансовим 

правопорушенням; в) направляти звернення до компетентних органів (зокрема, 

у формі скарг, пропозицій, запитів); г) здійснювати експертизу проєктів 

нормативно-правових актів; ґ) брати участь у проведенні органами виконавчої 

влади консультацій із питань формування й реалізації державної політики у 

сфері запобігання фінансовим правопорушенням; д) ініціювати публічне 

громадське обговорення; е) організовувати та проводити публічні заходи 

(наприклад, конференції, форуми, громадські слухання, засідання за круглим 

столом, збори, зустрічі (наради), інтернет-конференції, відеоконференції тощо); 

є) ініціювати проведення засідань громадських рад, інших допоміжних органів 

тощо. 

Окремо досліджено правовий статус громадської ради як дорадчо-

консультативного органу, який може утворюватися при міністерстві, іншому 

центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласній, Київській і Севастопольській міській, районній, районній у 

містах Києві та Севастополі державній адміністрації, до компетенції яких 

віднесено запобігання фінансовим правопорушенням. 

Наголошено на необхідності розвитку міжнародного співробітництва в 

напрямі запобігання фінансовим правопорушенням, обміну передовим 

досвідом, упровадження міжнародних проєктів, націлених на недопущення 

вчинення фінансових правопорушень, проведення роз’яснювальних кампаній 

тощо. 

7. Встановлено, що визначення системи принципів і засобів запобігання 

фінансовим правопорушенням є додатковою гарантією фінансової безпеки в 

державі. Обґрунтовано, що систему принципів запобігання фінансовим 

правопорушенням становлять загальні принципи (наприклад, принципи 

законності, гласності, відкритості та прозорості тощо) і спеціальні принципи 

(наприклад, принципи безперешкодної участі інституту громадського 

суспільства у формуванні державної політики у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням, принцип забезпечення захисту фінансових інтересів 

держави, громадянина та інших суб’єктів тощо). Наголошено на необхідності 

створення й упровадження в Україні ефективного механізму запобігання 

фінансовим правопорушенням із закріпленням на нормативному рівні єдиної 

системи принципів запобігання фінансовим правопорушенням. 

8. Запропоновано розуміти під уповноваженою особою контролюючого 

органу у сфері запобігання фінансовим правопорушенням посадову (службову) 

особу контролюючого органу, яка уповноважена в установленому законом 
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порядку на виконання контрольних функцій для перевірки стану запобігання 

фінансовим правопорушенням. 

9. Запропоновано на конституційному рівні поряд із цивільно-правовою 

відповідальністю за діяння, які є злочинами, адміністративними або 

дисциплінарними правопорушеннями, передбачити також фінансову 

відповідальність як вид юридичної відповідальності, що передбачає 

застосування уповноваженими державними органами до правопорушника 

санкцій, встановлених нормами фінансового права. 

Обґрунтовано, що основними характерними ознаками відповідальності у 

сфері запобігання фінансовим правопорушенням є такі риси: 1) міжгалузевий 

характер; 2) застосування санкцій пов’язане з додатковими обтяженнями 

майнового характеру (наприклад, штраф, пеня); 3) засудження протиправних 

дій, яке полягає у прийнятті органом, уповноваженим застосовувати заходи 

відповідальності, відповідного рішення тощо. 

10. Запропоновано внести зміни й доповнення до низки актів законодавства 

у сфері запобігання фінансовим правопорушенням. Зокрема, запропоновано: 

а) доповнити пункт 22 статті 92 Конституції України словосполученням «та 

фінансової» і викласти його в такій редакції: «22) засади цивільно-правової та 
фінансової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або 

дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них»; 

б) доповнити статтю 14 Податкового кодексу України положенням 

понятійного апарату шляхом додання до неї ще однієї частини такого змісту: 

«14.1.48-1. запобігання фінансовим правопорушенням – це діяльність, що 
охоплює недопущення, завчасне відвернення та виявлення фінансових 

правопорушень, притягнення до відповідальності винних осіб та усунення 

факторів, що сприяють вчиненню фінансових правопорушень»; 

в) внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» від 3 листопада 2010 р. № 996 шляхом заміни в її тексті слів 

«громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та 

Севастопольській міській, районній, районній у містах Києві та Севастополі 

державній адміністрації» конструкцією «громадську раду при державних 

органах та органах місцевого самоврядування»; 

г) Кабінету Міністрів України розробити такі документи: Методику 

запобігання фінансовим правопорушенням (з передбаченням у ній як окремого 

розділу корекційної програми виправлення та перевиховання осіб, схильних до 

вчинення фінансових правопорушень), Порядок відшкодування шкоди, 

завданої внаслідок неналежних дій щодо запобігання фінансовим 

правопорушенням, та Порядок ведення Єдиного реєстру осіб, схильних до 

вчинення фінансових правопорушень; 

ґ) Верховній Раді України прийняти Кодекс України про фінансові 

правопорушення та Закон України «Про запобігання фінансовим 

правопорушенням», у якому обов’язково передбачити такі розділи: 



14 

 «Загальні положення» (у ньому, зокрема, визначити терміни «запобігання 

фінансовим правопорушенням», «фінансове правопорушення», «механізм 

запобігання фінансовим правопорушенням», «фінансова відповідальність», 

«уповноважена особа контролюючого органу у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням» тощо); 

 «Правові засади запобігання фінансовим правопорушенням»; 

 «Система принципів запобігання фінансовим правопорушенням» (з 

розкриттям сутності кожного з принципів); 

 «Правовий статус суб’єктів запобігання фінансовим правопорушенням» 

(з наданням характеристики правового статусу суб’єктів загальної та 

спеціальної компетенцій у сфері запобігання фінансовим правопорушенням); 

 «Взаємодія з інститутами громадянського суспільства у сфері запобігання 

фінансовим правопорушенням»; 

 «Формування та реалізація державної політики у сфері запобігання 

фінансовим правопорушенням»; 

 «Запобігання фінансовим правопорушенням»; 

 «Контроль у сфері запобігання фінансовим правопорушенням»; 

 «Відповідальність у сфері запобігання фінансовим правопорушенням» (з 

передбаченням умов і порядку звільнення від відповідальності, у тому числі із 

застосуванням компромісу та фінансової амністії); 

 «Інші механізми запобігання фінансовим правопорушенням»; 

 «Міжнародне співробітництво у сфері запобігання фінансовим 

порушенням»; 

 «Прикінцеві положення». 
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АНОТАЦІЇ 

 

Уртаєва Л.Г. Теоретико-правові засади запобігання фінансовим 

правопорушенням. – 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 теоретико-правових 

засад запобігання фінансовим правопорушенням. Розкрито стан і напрями 

розвитку наукової думки щодо запобігання фінансовим правопорушенням. 

Зазначено, що правові засади запобігання фінансовим правопорушенням 

закладені в чотирирівневій структурі. 

Обґрунтовано, що механізм запобігання фінансовим правопорушенням 

складається з окремих елементів, до яких варто віднести: 1) сукупність 

нормативно-правових актів, якими врегульовані засади запобігання фінансовим 

правопорушенням; 2) інституційну систему суб’єктів запобігання фінансовим 

правопорушенням; 3) принципи, засоби та інструменти публічного 

адміністрування, у межах яких забезпечується створення надійних умов 

гарантування фінансової безпеки в державі; 4) контроль у сфері запобігання 

фінансовим правопорушенням; 5) інститут відповідальності у сфері запобігання 

фінансовим правопорушенням. 

Запропоновано класифікувати уповноважених суб’єктів, яких віднесено до 

системи запобігання фінансовим правопорушенням, залежно від компетенції на 
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такі типи: 1) суб’єктів, які визначають нормативно-правові засади фінансової 

діяльності і запобігання фінансовим правопорушенням та є органами загальної 

компетенції; 2) суб’єктів, які здійснюють безпосередньо діяльність, пов’язану із 

запобіганням фінансовим правопорушенням, та є органами спеціальної 

компетенції. 

Визначено, що принципами запобігання фінансовим правопорушенням є 

основні правила поведінки, на підставі яких здійснюються заходи щодо 

запобігання та протидії фінансовим правопорушенням. 

Зазначено, що в зарубіжних країнах компетенцією щодо притягнення до 

відповідальності за порушення податкового законодавства наділені податкові 

органи, які можуть бути структурним підрозділом міністерства фінансів (як, 

наприклад, в Республіці Австрія, Французькій Республіці, Державі Ізраїль, 

Республіці Польща, Португальській Республіці тощо), виконавчим органом, що 

перебуває в підпорядкуванні міністерства фінансів (досвід Австралійського 

Союзу, Ісландії, Королівства Іспанія, Королівства Норвегія, Чеської Республіки, 

Республіки Індія, Федеративної Республіки Бразилія тощо), самостійним 

органом виконавчої влади держави (ця модель використана в Сполучених 

Штатах Америки, Канаді, Сполученому Королівстві Великої Британії та 

Північної Ірландії, Королівстві Швеція, Республіці Болгарія та інших країнах). 

Ключові слова: запобігання, інститут громадянського суспільства, 
інструменти публічного адміністрування, компетенція, контроль, механізм, 
принципи, протидія, суб’єкти, фінансова відповідальність, фінансові 

правопорушення. 
 

Уртаева Л.Г. Теоретико-правовые основы предотвращения 

финансовых правонарушений. – 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 теоретико-правовых 

основ предотвращения финансовых правонарушений. Раскрыто состояние и 

направления развития научной мысли по предотвращению финансовых 

правонарушений. 

Доказано, что под правовыми основами предотвращения финансовых 

правонарушений следует понимать систему нормативно-правовых актов, 

которыми урегулированы правоотношения, возникающие в сфере 

предотвращения финансовых правонарушений, правовой статус субъектов 

предотвращения финансовых правонарушений, ответственность, принципы и 

средства предотвращения финансовых правонарушений. 

Отмечено, что правовые основы предотвращения финансовых 

правонарушений заложены в четырехуровневой структуре, в которую входят, в 

частности, международно-правовой уровень (например, соглашения, 

конвенции, международные договоры, протоколы), конституционный уровень 

(Конституция Украины и официальные разъяснения ее положений), уровень 
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нормативно-правовых актов (в частности, кодексы, законы Украины, 

постановления, инструкции, указы Президента Украины, приказы министерств 

и других ведомств). 

Предложено под правовой категорией «предотвращение финансовых 

правонарушений» понимать деятельность, охватывающую недопущение, 

преждевременное предотвращение и выявление финансовых правонарушений, 

привлечение к ответственности виновных и устранение факторов, 

способствующих совершению финансовых правонарушений. 

Обосновано, что механизм предотвращения финансовых правонарушений 

состоит из отдельных элементов, к которым следует отнести: 1) совокупность 

нормативно-правовых актов, которыми урегулированы основы предотвращения 

финансовых правонарушений; 2) институционную систему субъектов 

предотвращения финансовых правонарушений (которая сформирована из 

субъектов общей компетенции в сфере предотвращения финансовых 

правонарушений, субъектов специальной компетенции в сфере 

предотвращения финансовых правонарушений, института гражданского 

общества); 3) принципы, средства и инструменты публичного 

администрирования, в рамках которых обеспечивается создание надежных 

условий обеспечения финансовой безопасности в государстве; 4) контроль в 

сфере предотвращения финансовых правонарушений; 5) институт 

ответственности в сфере предотвращения финансовых правонарушений. 

Предложено классифицировать уполномоченных субъектов, отнесенных к 

системе предотвращения финансовых правонарушений, в зависимости от 

компетенции на следующие типы: 1) субъектов, которые определяют 

нормативно-правовые основы финансовой деятельности и предотвращения 

финансовых правонарушений и являются органами общей компетенции; 

2) субъектов, которые осуществляют непосредственно деятельность, связанную 

с предотвращением финансовых правонарушений, и являются органами 

специальной компетенции. В свою очередь в зависимости от функционального 

назначения в системе обеспечения законности финансовой деятельности 

субъектов предотвращения финансовых правонарушений предложено 

разделить на такие виды: 1) субъектов, уполномоченных на недопущение, 

выявление и противодействие финансовым правонарушениям; 2) субъектов, 

уполномоченных на создание условий по недопущению финансовых 

правонарушений и устранению факторов, способствующих совершению 

финансовых правонарушений. 

Обосновано отнесение к институтам гражданского общества как субъектам 

предотвращения финансовых правонарушений таких организаций и 

учреждений: общественных организаций, общественных союзов, 

благотворительных организаций, профессиональных союзов (в том числе 

объединений профессиональных союзов), творческих союзов, ассоциаций, 

организаций работодателей, негосударственных средств массовой информации, 

других непредпринимательских обществ и учреждений, которые легализованы 

в соответствии с законодательством. 
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Определено, что принципами предотвращения финансовых 

правонарушений являются основные правила поведения, на основании которых 

осуществляются меры по предотвращению и противодействию финансовым 

правонарушениям. 

Отмечено, что выбор модели организации контроля в сфере 

предотвращения финансовых правонарушений в значительной степени зависит 

от структуры органов исполнительной власти, а также исторически 

сложившегося подхода к организации налогового администрирования. 

Обосновано, что применение взысканий в сфере предотвращения 

финансовых правонарушений имеет целью привлечение к ответственности 

правонарушителей, а также профилактику совершения новых нарушений и 

повышение уровня законопослушности граждан. 

Отмечено, что в зарубежных странах компетенцией привлечения к 

ответственности за нарушение налогового законодательства наделены 

налоговые органы, которые могут быть структурным подразделением 

министерства финансов (как, например, в Австрийской Республике, 

Французской Республике, Государстве Израиль, Республике Польша, 

Португальской Республике и так далее), исполнительным органом, 

находящимся в подчинении министерства финансов (опыт Австралийского 

Союза, Исландии, Королевства Испания, Королевства Норвегия, Чешской 

Республики, Республики Индия, Федеративной Республики Бразилия и других 

стран), самостоятельным органом исполнительной власти государства (эта 

модель использована в Соединённых Штатах Америки, Канаде, Соединённом 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Королевстве Швеция, 

Республики Болгария и других странах). 

Предложено принять Кодекс Украины о финансовых правонарушениях, 

Закон Украины «О предотвращении финансовых правонарушений», а также 

разработать Методику предотвращения финансовых правонарушений, Порядок 

возмещения вреда, причиненного вследствие ненадлежащих действий по 

предотвращению финансовых правонарушений, Единый реестр лиц, склонных 

к совершению финансовых правонарушений, и так далее. 

Ключевые слова: институт гражданского общества, инструменты 
публичного администрирования, компетенция, контроль, механизм, 
предотвращение, принципы, противодействие, субъекты, финансовая 

ответственность, финансовые правонарушения.  

 

Urtayeva L.G. Theoretical and legal bases of the prevention of financial 

offenses. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law: Specialty 12.00.07 – administrative law 

and process; finance law; information law. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is devoted to the comprehensive research of theoretical and legal 

bases of prevention of financial offenses. The state and directions of development of 

scientific thought on the prevention of financial offenses are revealed. It is noted that 
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the legal basis for the prevention of financial offenses is laid down in a four-level 

structure. 

It is substantiated that the preventive mechanism of financial offenses consists of 

separate elements which should involve: 1) a set of regulatory legal acts which 

regulate principles of prevention of financial offenses; 2) the institutional system of 

subjects of prevention of financial offenses; 3) principles, means and tools of public 

administration in terms of which the creation of reliable conditions for guaranteeing 

financial security in the state is ensured; 4) control in the field of the prevention of 

financial offenses; 5) the institution of responsibility in the field of the prevention of 

financial offenses. 

The research proposes to classify authorized entities, which are attributed to the 

system of financial crime prevention, depending on the competence into the 

following types: 1) subjects that determine the legal framework for financial activities 

and financial crime prevention and are bodies of general competence; 2) subjects that 

directly carry out activities related to the prevention of financial offenses, and are 

bodies of special competence. 

It is determined that the preventive principles of financial offenses are the 

fundamental rules of conduct on the basis of which measures are taken to prevent and 

combat financial offenses. 

The dissertation notes that in foreign countries, the competence to prosecute for 

violations of tax legislation is delegated to tax authorities, which may be a structural 

unit of the ministry of finance (such as in Austria, France, Israel, Poland, Portugal, 

etc.), the executive body subordinated to the ministry of finance (the experience of 

Australia, Iceland, Spain, Norway, Czech Republic, India, Brazil, etc.), an 

independent executive body of the state (this model is used in the USA, Canada, the 

United Kingdom, Sweden, Bulgaria, and other countries). 

Key words: competence, control, counteraction, financial offenses, financial 
responsibility, institute of civil society, mechanism, prevention, principles, subjects, 

tools of public administration. 
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