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АНОТАЦІЯ 

 

 

Уртаєва Л.Г. Теоретико-правові засади запобігання фінансовим 

правопорушенням. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретико-

правових засад запобігання фінансовим правопорушенням. Розкрито стан і 

напрями розвитку наукової думки щодо запобігання фінансовим 

правопорушенням. Відмічено, 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. 

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. Зазначено, 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 
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міністерств та інших відомств). Наголошено на відсутності в чинному 

законодавстві спеціалізованого закону щодо запобігання фінансовим 

правопорушенням. 

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. 

Зазначено, 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. 

Набули подальшого розвитку 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». Відмічено, 

що в юридичній літературі терміни «запобігання», «профілактика», 

«превенція» та «попередження» використовуються як синонімічні.  

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. 



4 

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. 

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. 

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. 

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. 

Запропоновано класифікувати уповноважених суб’єктів, яких 

віднесено до системи запобігання фінансовим правопорушенням, залежно від 

компетенції на 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. 

Обґрунтовано віднесення до суб’єктів загальної компетенції у сфері 

запобігання фінансовим правопорушенням Президента України, Кабінету 
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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 та її територіальні органи, Державну митну службу України 

та митниці, Державну фінансову інспекцію України та ін. 

Обґрунтовано  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. 

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. 

Встановлено, що інститут громадянського суспільства відіграє вагому 

роль у процесі запобігання фінансовим правопорушенням, оскільки його 
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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. 

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. 

Визначено, що принципами запобігання фінансовим правопорушенням 

є основні правила поведінки, на підставі яких здійснюються заходи щодо 

запобігання та протидії фінансовим правопорушенням. 

Доведено, 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. 

Запропоновано під терміном «контроль у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням» розуміти комплекс заходів, що здійснюються в 
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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. 

Визначено поняття «фінансове правопорушення» як протиправне 

суспільно шкідливе або небезпечне діяння, що порушує норми фінансового 

законодавства та за яке передбачено юридичну відповідальність. 

Виокремлено загальні ознаки фінансового правопорушення, якими є: 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. 

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, 
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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). 

Запропоновано вдосконалити інститут відповідальності у сфері 

запобігання фінансовим правопорушенням шляхом закріплення на 

нормативному рівні такого виду юридичної відповідальності, як фінансова. 

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 фінансовим правопорушенням, Єдиний 

реєстр осіб, схильних до вчинення фінансових правопорушень. 

Ключові слова: запобігання, інститут громадянського суспільства, 

інструменти публічного адміністрування, компетенція, контроль, механізм, 

принципи, протидія, суб’єкти, фінансова відповідальність, фінансові 

правопорушення. 
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SUMMARY 

 

 

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

offenses. – Qualifying scientific work on the rights of the 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 complex 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 most of the available research of lawyers is devoted to the prevention of 

financial crime, establishing the essential characteristics of entities whose activities 

are aimed at combating financial crime. It is substantiated that the relevance of the 

study is due to the dynamics of regulatory and organizational changes taking place 

in Ukraine. 

It is proved that the legal basis of prevention of financial offenses should be 

understood as a system of regulations governing legal relations arising in the field 

of prevention of financial offenses, the legal status of subjects of prevention of 

financial offenses, liability, principles and means of preventing financial offenses. 

It is noted that the legal basis for the prevention of financial offenses is laid down 

in a four-tier structure, which includes, inter alia, international law (eg, 

agreements, conventions, international treaties, protocols), constitutional level 

(Constitution of Ukraine and official explanations of its provisions), level of 

normative legal acts (for example, codes, laws of Ukraine, resolutions, instructions, 

decrees of the President of Ukraine, orders of ministries and other agencies). 

Emphasis is placed on the absence in the current legislation of a specialized law on 

the prevention of financial offenses. 

It is proposed that the legal category "prevention of financial offenses" be 

understood as activities that include prevention, early prevention and detection of 
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financial offenses, prosecution of perpetrators and elimination of factors that 

contribute to the commission of financial offenses. 

It is noted that the object of encroachment on financial offenses are public 

relations in the field of taxation, administration of customs payments, budget 

process, settlements in national and foreign currency, cash and non-cash 

settlements, licensed business, banking, state insurance etc. 

Theoretical approaches to the criteria for distinguishing such legal categories 

as "prevention of financial offenses", "counteraction to financial offenses", 

"prevention of financial offenses", "prevention of financial offenses", "fight against 

financial offenses" have been further developed. It is noted that in the legal 

literature the terms "prevention", "prevention", "prevention" and "prevention" are 

used interchangeably. 

It is substantiated that the mechanism of prevention of financial offenses 

consists of separate elements to which it is necessary to carry: 1) set of regulatory 

legal acts by which principles of prevention of financial offenses are regulated; 2) 

the institutional system of subjects of prevention of financial offenses; 3) 

principles, means and tools of public administration, within which the creation of 

reliable conditions for ensuring financial security in the state is ensured; 4) control 

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

the field of prevention of financial offenses. 

It is proved that the classification of subjects of prevention of financial 

offenses has both theoretical and applied significance, which is mediated by the 

possibility of forming group characteristics that are inherent in the relevant state 

body, based on its identification. 

Attention is drawn to the fact that the gradation of subjects of financial crime 

prevention can be done on the basis of such criteria as dependence on the 

functional purpose of the authorized entity in the system of legal legality, 

dependence on the territory of powers of financial crime prevention competencies 

of the authorized entity, etc. 
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Emphasis is placed on the fact that the qualifying feature of the subject of 

financial crime prevention is the attribution to its competence of powers to prevent, 

identify financial offenses, prosecute perpetrators and eliminate factors that 

contribute to the commission of financial offenses. 

It is established that the competence as a structural element of the subject of 

prevention of financial offenses consists of a set of defined powers granted to him 

within a specific subject of jurisdiction and which he has the right to decide in the 

process of practice. 

It is proposed to classify authorized entities that are referred to the system of 

financial crime prevention, depending on the competence into the following types: 

1) entities that determine the legal framework for financial activities and financial 

crime prevention and are bodies of general competence; 2) entities that directly 

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

special competence. 

The assignment of the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of 

Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, local 

state administrations and local self-government bodies to the subjects of general 

competence in the field of prevention of financial offenses is substantiated. 

It is noted that the subjects of special competence in the field of financial 

crime prevention are those who are responsible for the direct implementation of 

activities related to the prevention of financial crime. It is proposed to include the 

Ministry of Finance of Ukraine, the Bureau of Economic Security, the Accounting 

Chamber, the State Treasury Service of Ukraine, the State Tax Service of Ukraine 

and its territorial bodies, the State Customs Service of Ukraine and Customs, and 

the State Financial Inspectorate in the list of subjects of special competence etc. 

The necessity of applying the experience of the United States of America in 

Ukraine, where the tax service has three main tasks: first, to promote voluntary 

compliance with tax laws; secondly, try to satisfy the interests of taxpayers as 

much as possible and reduce the administrative burden on them; thirdly, to ensure 

more efficient work of the tax service by improving the tax system and improving 
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the skills of staff, ie ensuring the efficiency of the service through the quality of its 

implementation and a high level of qualification of employees. 

The institutions of civil society as subjects of prevention of financial 

offenses are studied. It is noted that the main goal of the Civil Society Institute in 

the field of financial crime prevention is to establish a systematic dialogue between 

the executive and the public, improve the quality of preparation of decisions on 

financial crime prevention based on public opinion, create appropriate conditions 

for citizens to participate in drafting such decisions. international cooperation, etc. 

It is established that the institution of civil society plays an important role in 

the process of prevention of financial offenses, as its representatives are endowed 

with the following powers: a) to exercise control functions; b) monitor the state of 

prevention of financial offenses; c) send appeals to the competent authorities (in 

particular, in the form of complaints, proposals, inquiries); d) to carry out 

examination of draft normative legal acts; e) to participate in the consultations of 

the executive authorities on the formation and implementation of state policy in the 

field of prevention of financial offenses; e) initiate a public discussion; f) organize 

and conduct public events (for example, conferences, forums, public hearings, 

round tables, meetings, meetings (meetings), Internet conferences, video 

conferences, etc.); g) initiate meetings of public councils, other subsidiary bodies, 

etc. 

The attribution of the following institutions to the institutions of civil society 

as subjects of prevention of financial offenses is substantiated: public 

organizations, public unions, charitable organizations, trade unions (including trade 

unions), creative unions, associations, employers' organizations, non-state media , 

other non-profit companies and institutions legalized in accordance with the law. It 

is stated that the institutions of civil society are an integral part of the institutional 

system of financial crime prevention in any democratic state. 

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

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

combat financial offenses. 
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It is proved that the choice of the model of organization of control in the 

field of prevention of financial offenses largely depends on the structure of 

executive bodies, as well as the historically formed approach to the organization of 

tax administration. 

It is proposed to understand the term "control in the field of prevention of 

financial offenses" as a set of measures carried out in the manner prescribed by law 

by authorized entities for the following purposes: a) recording the facts of financial 

offenses in case of detection; b) cessation of financial offenses and their 

prevention; c) compensation for damage; d) identification of persons prone to 

committing financial offenses, their correction and re-education; e) analysis of the 

reasons and conditions that led to the commission of a financial offense; e) 

preparation of proposals on bringing the perpetrators to justice and taking other 

measures aimed at preventing violations of financial legislation in the future. 

The concept of "financial offense" is defined as an illegal socially harmful or 

dangerous act that violates the rules of financial law and for which there is legal 

liability. The general signs of a financial offense are singled out, which are: 1) its 

severity in the form of an act (namely an act or omission); 2) the nature of 

dangerous and socially harmful nature; 3) is an illegal act that violates the rules of 

financial legislation and affects the financial interests of the state; 4) the law 

provides for legal liability for its commission, etc. 

It is noted that the legal authorities in the field of prevention of financial 

offenses (except criminal) are authorized to bring the perpetrators to justice, if such 

their powers are expressly provided by law (eg, tax authorities, customs, etc.). 

It is substantiated that the application of penalties in the field of prevention 

of financial offenses is aimed at bringing offenders to justice, as well as prevention 

of new violations and increase the level of law-abiding citizens. 

It is noted that in foreign countries the competence to prosecute for violating 

tax laws is vested in tax authorities, which may be a structural unit of the Ministry 

of Finance (such as in the Republic of Austria, France, Israel, Poland, Portugal, 

etc.), executive a body under the Ministry of Finance (the experience of the 
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Australian Union, Iceland, the Kingdom of Spain, the Kingdom of Norway, the 

Czech Republic, the Republic of India, the Federative Republic of Brazil, etc.), an 

independent executive body used in the United States, Canada The Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland, the Kingdom of Sweden, the Republic of 

Bulgaria and other countries). 

It is proposed to improve the institution of liability in the field of prevention 

of financial offenses by enshrining at the regulatory level such types of legal 

liability as financial. 

It is proposed to adopt the Code of Ukraine on Financial Offenses, the Law 

of Ukraine "On Prevention of Financial Offenses", as well as to develop a 

Methodology for the Prevention of Financial Offenses, 

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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ВСТУП  

 

 

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. 
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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 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, 
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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 
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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 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; 
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 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 (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 
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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 
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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 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 
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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. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

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

використані в таких напрямах: 
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 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ФІНАСОВИМ 

ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

 

 

1.1. Стан та напрями розвитку наукової думки щодо запобігання 

фінансовим правопорушенням  

 

 

Дослідження розвитку наукової думки щодо запобігання фінансовим 

правопорушенням дозволяє, з однієї сторони визначити усю глибину наявних 

проблем в означені сфері наукового пізнання, а з іншої, - зрозуміти, які 

питання піднімались на тому чи іншому етапі розвитку суспільних відносин, 

чим це обумовлено, та які із означених питань залишились актуальними та 

невирішеними досі.  

Першочергово зазначимо, що більша частина сучасних наукових 

досліджень присвячено сфері протидії фінансовій злочинності. І хоча, обрана 

тема дисертаційного дослідження безпосередньо стосується 

адміністративного та фінансового права, однак врахування думки науковців-

криміналістів, має також важливе доктринальне значення, оскільки дозволяє 

сформулювати комплексне розуміння, здійснити порівняння, або застосувати 

позитивні напрацювання в напрямку запобігання боротьби з фінансовим 

правопорушеннями. Окрім цього, притримуємось думки, що будь яке 

злочинне діяння у фінансовій сфері, має своїм початком ознаки 

правопорушень, а дії щодо його запобігання  єдину ціль. З огляду на 

заначене, теоретичне підґрунтя дослідження засад функціонування інституту 

запобігання в загальному значенні може застосуватись до будь-якої сфери 

правопорушень, із урахуванням певної специфіки правовідносин. Тому в 

даному дослідженні проведемо огляд основних напрямків наукової думки як 
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науковців спеціалізованих галузей, так і галузей кримінального права та 

кримінології. 

Для характеристики запобіжної діяльності в літературі 

використовується ціла низка визначень, зокрема таких як: «профілактика», 

«відвернення», «превенція», «попередження», «припинення», «запобігання», 

«протидія», які як правило, використовуються як синонімічні. Однак, на 

думку А.П. Закалюка, вказані терміни відрізняються не лише етимологічно, а 

й за змістом, що пов’язано із їх застосуванням для визначення запобіжної 

діяльності на різних її етапах, а головне – для виконання різних функцій, 

завдань, різних за спрямованістю та конкретним змістом заходів, через які 

реалізуються ці завдання. Науковець вважає, що під «профілактикою» слід 

розуміти - діяльність по недопущенню формування, розвитку та реалізації 

причин і умов злочинності та злочинних проявів загалом; під терміном 

«відвернення» - діяльність щодо недопущення загрози реалізації мотивації 

особи у мотиві конкретного злочину, намірі його вчинити; під категорією 

«припинення» - як існування потреби не допустити реалізації особою 

злочинного наміру, якщо нею вже здійснюються підготовчі і первинні дії 

щодо досягнення злочинного результату. На думку, А.П. Закалюк, термін 

«запобігання» є найширшим та втілює у собі загальне упереджувальне 

значення, яке проявляється незалежно від стадії недопущення та 

перешкоджання вчиненню злочинів, а значить і злочинності в цілому [57]. 

Дещо інше трактування заначених термінів зустрічаємо в спеціальних 

дослідженнях, де термін «профілактика» розглядається як цілеспрямована 

діяльність із виявлення та усунення причин та умов конкретних злочинів; 

«запобігання» – як недопущення реалізації замислених злочинів шляхом 

установлення осіб, що намагаються їх учинити, а також ужиття до них 

необхідних заходів; а «припинення» – як перешкоджання продовженню 

розпочатого злочину та доведенню його до кінця [65, С.95]. 

Щодо розуміння правової категорії «запобігання фінансовим 

правопорушенням», то В. Яременко, О. Сліпушко відмічають, що її 



30 

спрямуванням є на відвернення цього виду правопорушень в цілому [127. 

c.58].  

В той час чимало дефініцій поняття «запобігання злочинності» існує  у 

кримінологічній літературі [114], де під цим терміном розглядається: 

широкий комплекс взаємопов’язаних заходів, які проводяться державними 

органами і громадськістю з метою викорінення злочинності та причин, що їх 

породжують [233]; як реалізацію всієї системи державних і громадських 

заходів виховного, культурного та економічного характеру, пов’язаних у 

необхідних випадках із заходами примусу [9]. 

Викликає зацікавлення підручник «Криміналогія», в якому колективом 

авторів за загальною редакцією Ю. В. Нікітіна, С. Ф. Денисова, 

Є. Л. Стрельцова розкрито зміст запобігання та протидії злочинності на 

регіональних рівнях та у сфері національної безпеки України, із 

виокремленням причин та особливостей запобігання вчиненню окремих 

категорій кримінальних правопорушень (зокрема, проти моральності, 

економічна, екологічна, корупційна, військова, проти правосуддя, проти 

безпеки та ін. При цьому, авторами термін «попередження злочинності», 

розглядається як особливий вид соціального управління, покликаний 

забезпечити безпеку правоохоронних цінностей, і полягає в розробленні та 

здійсненні спеціальних заходів щодо виявлення й усунення детермінант 

злочинності, тобто чинників (факторів) у різних сферах і на різних рівнях 

суспільного життя, що зумовлюють злочинність, а також запобіжного впливу 

на осіб, схильних до протиправної поведінки [131].  

В той час, акцентується, що протидія як діяльність відповідних 

державних органів носить системний характер та має специфічні об’єкти, 

суб’єкти, засоби попереджувального впливу. В правовій категорії «протидія 

як діяльність відповідних державних органів» виділяються загальне, 

спеціальне, індивідуальне попередження злочинності. Об’єкт 

попереджувального впливу проявляється в трьохрівневому вимірі, як: 1) 

зовнішні обставини; 2) процеси, що відбуваються в самій протиправній 
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діяльності, які приводять до нового відтворення; 3) процеси взаємодії 

зміцнення (зокрема, системи соціального контролю, контролюючих та 

правоохоронних органів) [96, С.117]. 

В свою чергу О. М. Бандурка, О. М. Литвинов у монографії на тему 

«Протидія злочинності та профілактика злочинів» обґрунтували, що поняття 

«запобігання злочинності» є збірним, комплексним і включає профілактику, 

запобігання і припинення. Авторами виокремлюють характерні ознаки 

процесу протидії злочинності, до яких відносять: 1) є специфічною сферою 

соціального управління; 2)  багаторівневий характер; 3)  здійснюється як у 

процесі вирішення спільних завдань соціального та економічного розвитку, а 

також під час реалізації спеціально-кримінологічних заходів; 4)  взаємодія 

різних її суб’єктів, серед яких органи влади та управління, правоохоронні 

органи, адміністрації підприємств і установ, громадські формування, окремі 

громадяни; 5) пріоритетною метою раннього запобігання [8]. Одночасно 

вважаємо, що запобіганню правопорушенням в широкому значенні, як 

діяльності характерні окремі адміністративно-процедурні ознаки, що 

проявляються в наявніості окремих етапів/стадій, визначеного кола осіб, 

компетенції на прийняття рішень та ін. 

Дещо інший підхід до використання ознаки «протидії злочинності» 

застосовує А.В. Майоров та відносить до них: - діяльність державних органів, 

інститутів громадянського суспільства, організацій та фізичних осіб, в межах 

їх повноважень, спрямована проти злочинних посягань; - метою є мінімізація 

і (або) ліквідації наслідків злочинної діяльності; - можливість здійснення, як 

за рахунок ранньої (профілактичної) попереджувально діяльності, 

спрямованої на виявлення і подальше усунення причин протиправної 

(злочинної) діяльності, так і засобами боротьби, спрямованої на виявлення, 

попередження, припинення, розкриття і розслідування злочинів  [111].  

Іншої думки притримується О. А. Мартиненко, вважаючи, що дія 

терміну «протидія злочинності» акцентована переважно на злочинах, які вже 

скоєно, а на усьому комплексі заходів по їх попередженню [113]. 
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Раска Є.Є. обґрунтовує існування іншого підходу щодо визначення 

терміну «попередження злочинності», розглядаючи його як різновид 

соціального управління, який дозволяє виділяти об’єкт, суб’єкт, заходи 

попередження, так само як і оцінювати саму діяльність з урахуванням вимог, 

що пред’являються до соціального управління [218].  

На цій підставі М. В. Щедрін пропонує розглядати попередження 

злочинності як специфічний різновид соціального управління, метою якого є 

зниження ймовірності злочинної поведінки, для чого суб’єкт, 

використовуючи весь комплекс законних заходів впливу (у тому числі й 

примусових), стимулює включення об’єкта в систему суспільно-корисних 

відносин і обмежує його негативні зв’язки [258].  

В даному випадку доцільним є звернення до висновків, зроблених 

Ю.М. Антоняном щодо відсутності єдності думок серед науковців про зміст 

терміну «протидія злочинності»» [4, С.142], оскільки вони різняться в 

залежності від видів, напрямків, етапів та рівнів превентивної діяльності. При 

цьому, науковець пропонує власне визначення терміну «запобігання 

злочинності» як впливу на причини виявлення злочинців і запобіжні заходи, 

спрямовані на їхнє виправлення [4, С. 141].  

Щодо віднесення запобігання злочинності до відповідної групи, слід 

навести декілька теоретичних підходів. Зокрема, В.Д. Малков запобігання 

злочинам відносить до кримінологічної категорії, системи подолання 

об’єктивних і суб’єктивних передумов негативних явищ, реалізовану шляхом 

цілеспрямованої діяльності всіх інститутів суспільства по усуненню, 

зменшенню та нейтралізації факторів, що детермінують існування 

злочинності й здійснення злочинів [93].  

Натомість І.М. Даньшин та В.В. Голіца, запобігання злочинності 

розглядають як сукупність різноманітних видів діяльності і заходів у державі, 

спрямованих на вдосконалення суспільних відносин з метою усунення 

негативних явищ та процесів, що породжують злочинність або сприяють їй, а 
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також недопущення вчинення злочинів на різних стадіях злочинної 

поведінки [99].  

Заітова В.Р. та О.В. Драган розглядається питання необхідності 

системного підходу у запровадженні загальних та спеціальних заходів щодо 

запобігання кримінальним правопорушенням у сфері оподаткування в 

Україні, з урахуванням зарубіжного досвіду [239]. 

Узагальнюючи підходи щодо розуміння запобігання злочинності, 

можна констатувати, що виокремлюються широкий та вузький підходи до 

його розуміння. Широкий підхід під запобіганням злочинності розкривається 

через історично сформовану систему подолання об’єктивних та суб’єктивних 

передумов злочинності, яка реалізується шляхом цілеспрямованої діяльності 

всіх інститутів суспільства щодо усунення, зменшення та нейтралізації 

факторів, які детермінують існування злочинності та вчинення злочинів. У 

більш вузькому, прикладному значенні запобігання злочинам являє собою 

діяльність, спрямовану на недопущення їх вчинення шляхом виявлення та 

усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, здійснення впливу на 

осіб, схильних до їх вчинення [130. С.145].  

Об’єднуючим ці два підходи, можна вважати узагальнюючим, 

визначення «запобігання злочинності» як сукупності ефективних заходів 

загальносоціального (державного), соціально-економічного, правового, 

ідеологічного, організаційно-управлінського, культурно-виховного 

характеру, спрямованих на подальший розвиток та вдосконалення суспільних 

відносин і усунення чи нейтралізацію детермінант злочинності [108]. 

Також потрібно звертути увагу на підхід науковців, за якого до системи 

запобігання злочинності включають: об’єкти превентивної діяльності; її 

основні рівні і форми; заходи попереджувального впливу; суб’єктів, які 

здійснюють цю роботу. На думку авторів, ця система на рівні держави 

потребує спеціального закріплення у законодавчих актах, наприклад, у Законі 

України «Про попередження злочинності», де були б відображені принципи, 

загальні положення, суб’єкти та форми даного виду діяльності [125, 
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С.27]. Головна мета заходів запобігання полягає в тому, щоб створити в 

державі сриятливе таке становище та правопорядок, які б гарантували 

зниження рівня правопорушень до мінімального рівня, який доступний у 

суспільстві з урахуванням його економічних, організаційно-управлінських, 

суспільно-психологічних та інших умов існування. 

Підтримуємо позицію авторів щодо необхідності прийняття 

спеціального закону, одночасно вважаємо за необхідне й прийняття 

аналогічного закону, якийбі стосувався сфери фінансових правопорушень. 

Наразі, пропонуємо 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». 

У розумнні, І. І. Кучерова, поняття «запобігання податкової 

злочинності»  це процес як застосування комплексу різних за змістом 

заходів, спрямованих на сукупність взаємозалежних політичних, 

економічних та соціально-психологічних процесів, які сумлінному 

виконанню платниками податків своїх податкових обов’язків. Особливість 

такої запобіжної діяльності полягає в тому, що запобіжні (попереджувальні) 

заходи спрямовані на досягнення або збереження тенденції зниження і 

позитивної зміни її характеру та структури. При цьому головним завданням є 

забезпечення захисту фінансових інтересів держави і суспільства, що 

передбачає виявлення, дослідження та подальше усунення причин і умов, що 

сприяють вчиненню податкових злочинів, запобігання або припинення 

податкових злочинів і правопорушень та відшкодування завданої ними 

шкоди, а також виявлення осіб, схильних до здійсненню податкових злочинів 

і правопорушень, їх виправлення і перевиховання [104]. Попередження 

податкової злочинності також визначають як вплив держави і суспільства на 

причини та умови, які породжують податкову злочинність, соціальні процеси 
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та інші соціальні чинники, прямо чи опосередковано пов’язані із вчиненням 

податкових злочинів, а також на соціальні верстви та індивідів з метою 

скорочення рівня податкової злочинності в суспільстві і недопущення 

скоєння злочинних проявів в податковій сфері з боку окремих членів 

суспільства. Воно являє собою взаємопов’язаний комплекс соціально-

економічних, політичних, правових та культурно-виховних заходів, 

спрямованих на створення сприятливих умов для підприємницької 

діяльності, забезпечення дієвого контролю за проведенням фінансових і 

господарських операцій, впливу на платників податків з метою спонукати їх 

дотримуватися вимог податкового законодавства [18]. 

На пострадянському просторі домінує репресивна форма запобігання 

податкової злочинності, що значно звужує ефективність боротьби з нею. 

Високий ступінь латентності податкової злочинності, інтелектуальність і 

професіоналізм суб’єктів, задіяних в ній, істотно ускладнює виявлення 

податкових злочинів [32]. 

Що стосується превенції, то слід заначити, що цей термін доволі рідко 

зустрічається в запобіжній діяльності у фінасовій сфері. Як правило, 

використовується для найменування посад в окремих державних органах. З 

практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції 

«превенція» розглядається як поняття теорії кримінального права; полягає у 

профілактиці (попередженні) злочинів під впливом кримінально-правової 

заборони; окрема - поняття теорії кримінального права; полягає у 

профілактиці (попередженні) вчинення нових злочинних посягань особами, 

які раніше вже вчиняли злочини, шляхом застосування до них заходів 

кримінального покарання, а також примусових заходів медичного і 

виховного характеру [142]. 

У контексті забезпечення фінансової безпеки держави питання 

превенції досліджено О.Мелих та підкреслено, що основне завдання держави 

в контексті забезпечення фінансової безпеки держави – створення 

економічного, політичного, правового середовища та інституційної 
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інфраструктури, які б стимулювали найбільш життєздатні підприємства, 

інвестиційні процеси тощо [116. с.266]. 

Що стосується профілактики кримінальних правопорушень, топід цим 

терміном  розуміють особливий вид соціального управління, що покликаний 

гарантувати безпеку правоохоронних цінностей і полягає в розроблені і 

вжитті системи цілеспрямованих заходів щодо виявлення й усунення причин 

злочинів, умов, які сприяють їх вчиненню, а також запобіжного впливу на 

осіб, схильних до протиправної поведінки [14, с.503]. Профілактика, як 

зауважив В. В. Голіна, означає завчасне вжиття заходів, які здатні 

перешкодити реалізації небажаних явищ, подій, зв’язків, наслідків чогось [23, 

с.23].  

Гревцова Р.Ю. вважає, що наявність порушень законодавства про 

оподаткування, як правило вчиняються особою відповідальною за сплату 

обов’язкових внесків державі. Якщо особа раніше вже вчиняла порушення 

податкового законодавства, спрямовані на приховання або заниження об’єкта 

оподаткування, але з певних причин (наприклад, несплата коштів у розмірі 

меншому, ніж передбачає межа, необхідна для настання кримінальної 

відповідальності) не була притягнута до кримінальної відповідальності, це 

може свідчити на користь наявності в особи умислу на ухилення від сплати 

обов’язкових внесків державі [30, С.95]. Водночас, очевидним є те, що 

запобігання кримінального правопорушення, ще на етапі вчинення 

проступків адміністративно чи фінансово правового характеру є набагато 

ефективнішим засобом протидії правопорушенням у податковій сфері. 

Відовий вчений О.О. Дудоров, наголошує, що у особи, винної у 

передбаченому цією статтею умисному злочині, має бути усвідомлена 

можливість зіставити свою поведінку з вимогами як кримінального, так і 

податкового закону, тобто усвідомлення суспільної небезпеки діяння як 

легальна характеристика умислу є похідним (вторинним) від розуміння 

відповідним суб’єктом податкової протиправності своєї поведінки. Незнання 

податкового закону або помилкове його застосування, виключаючи умисел, 
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за наявності до цього підстав може розглядатись як вияв необережної форми 

вини (злочинна недбалість) у поведінці платника податків чи його службової 

особи [50]. 

В свою чергу, Л. Брич особливу увагу приділила дослідженню 

адміністративної преюдиції, як окремій умові кримінальної відповідальності 

за ухилення від сплати обов’язкових внесків державі. На її думку, 

встановлення адміністративної преюдиції покликано спростиити доказування 

умислу на вчинення злочину [17]. 

Окремими векторами досліджень були праці вчених, праці яких 

стосувались суб’єктно-інституційної системи питання забопігання 

фінасовивим правопорушенням, зокрема присвячені зясуванню ролі 

громадськості у запобіжній діяльності, вивчення заробіжного досвіду, 

виокремлення видів фінансових санкцій та ін. Зокрема, заслуговує на увагу 

колективна монографія В.В. Голіна, М.Г. Колодяжного, С.С. Шрамко та 

інших, за загальною редакцією В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного, присвяченої 

темі «Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та 

міжнародний досвід», в якій авторами досліджено основні напрямки 

діяльності громадськості щодо запобігання та протидії злочинності на 

національному та міжнародному рівнях. Зокрема, проаналізовано 

міжнародний довід щодо запобігання та протидії злочинності у США, 

Великій Британії, країнах Європейського союзу та інших. Основними 

напрямками діяльності громадськості щодо запобігання та протидії 

злочинності в України визначено: 1) участь громадян у запобіганні злочинам, 

що вчиняються у громадських місцях; 2) залучення громадськості до 

запобігання злочинам проти власності; 3) участь громадськості у запобіганні 

безпритульності, бездоглядності та злочинності неповнолітніх; 4) роль 

громадськості у запобіганні пенітенціарній і постпенітенціарній [257, c. 5]. 

Черней В., Рєзнік О. та В. Купрієнко присвячували свої роботи  

висвітленню окремих питань координації діяльності правоохоронних органів 

щодо запобігання злочинним, та посяганню на сферу фінансово-податкових 



38 

відносин [251; 219;102]. Так, В. Куприєнко наголосив, що порушення 

фінансового законодавства у більшості європейських держав визнаються 

правопорушеннями під впливом актів міжнародного характеру, зокрема, 

Конвенцією про захист фінансових інтересів ЄС.  

Питанням фінансово-правових санкцій та їх впливу на попередження 

правопорушень у податковій сфері присвячено дослідження О.О. Пунди, 

В.О.Хоми [216], М.І. Трипольської [236] та О.А. Музики-Стефанчук [213]. 

Остання дослідниця у монографії «Проблеми вини у фінансовому праві 

України» відзначає, що виходячи з того, що відповідно до уставленої теорії 

держави і права, обов’язковою ознакою правопорушення є вина, то все 

викладене дозволяє зробити припущення, що і самі законодавці 

усвідомлюють, розуміють і прагнуть закріпити те, щоб у податковому праві 

вина також визнавалась обов’язковою ознакою податкового 

правопорушення [213]. 

Коломієць І.В. досліджуючи питання здійснення державного 

фінансового моніторингу в Україні: наголошує, що він сприятиме 

підвищенню дієвості національної системи запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і 

фінансуванню тероризму. Тому для більш ефективного забезпечення 

економічної безпеки держави, запобігання втратам держави та суспільства 

від дій організованих груп і злочинних організацій, рішучого усунення будь-

яких можливостей легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, що гальмують розвиток економіки, створення позитивного іміджу 

кредитнобанківської системи та інвестиційної привабливості України за її 

межами [78]. У цьому ж напрямку здійснює дослідження В.М. Прасюк [141] 

та А.В. Тітко [234].  

Проведене дослідження, дозволяє стверджувати, що запобігання 

фінансовим правопорушенням є діяльністю, яка охоплює недопущення, 

завчасне відвернення та виявлення фінансових правопорушень, притягнення 

до відповідальності винних осіб та усунення факторів, які сприяють 
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вчиненню фінансових правопорушень [240, с.190]. Незважаючи на єдину 

мету, діяльність щодо запобігання фінансових правопорушень має різний 

прояв, інструменти та методи в залежності від спрямування на публічний 

сектор чи приватний. В рамках цього дослідження, доцільно звернути увагу 

на запобігання фінансових правопорушень у публічному секторі, яку можна 

визначити як сукупність суспільних відносин, що виникають під час 

недопущення, відвернення та сприяння виявленню ознак фінансового 

правопорушення під час адміністрування публічних фінансів.  

Таким чином в результаті дослідження аспектів розвитку та 

становлення запобігання фінансовим правопорушенням, можна прийти до 

висновків, 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. Окрім цього, аналіз наукових джерел, у яких 

автори висвітлювали окремі теоретичні засади запобігання фінансовим 

правопорушенням, свідчить що серед науковців не виробленого єдиного 

підходу стосовно позначення процесу реагування на фінансові та інші 

правопорушення. Поширеним є використання таких юридичних конструкцій, 

що стосуються фінансових правопорушень як: «попередження», 

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

правопорушень», «боротьба з правопорушеннями», «протидія 

правопорушенням», «запобігання правопорушенням» тощо. При цьому, 

серед науковців різних галузей досі не вироблено єдиного підходу щодо 

визначення цих термінів, виокремлення ознак, форм та ін. 

Не зважаючи на значну кількість наукових робіт, тема запобігання 

протиправним діянням у фінансовій сфері, залишається досить дискусійною. 

Беручи за освнову прийняту більшістю систем поглядів на окреслене 

питання, можна відзначити, що запобігання правопорушенням здійснюється 

за такими основними  напрямами як: а) профілактика; б) відвернення 

правопорушень; в) припинення правопорушень.  
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Зміст окремих наукових праць свідчить, що актуальність дослідження 

зумовлена динамікою нормативно-організаційних змін, які відбуваються в 

Україні, що в основному пов’язано з реорганізацією державних органів 

(зокрема, правоохоронних), налагодженню Україною міжнародних відносин, 

внесенням змін у податкове законодавство та ін. 

Окрім цього, важливо відмітити, що не зважаючи на те, що теоретичні 

напрацювання щодо запобігання злочинності розробленні для цілей їхнього 

застосування в кримінальному праві, при цьому більшість аспектів корисно 

враховувати й в інших галузях, в тому числі адміністративного  та 

фінансового права.  

В цій частині дисертації, досліджено стан та напрямки розвитку 

наукової думки щодо запобігання фінансовим правопорушенням.  

Констатовано, що серед науковців не виробленого єдиного підходу 

щодо позначення процесу реагування на фінансові та інші правопорушення. 

Поширеним є використання наступних юридичних конструкцій, які 

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

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

«боротьба з правопорушеннями», «протидія правопорушенням», 

«запобігання правопорушенням » та ін. 

Встановлено відсутність комплексних робіт, присвячених 

безпосередньо дослідженням проблемі теоретико-правових засад запобігання 

фінансовим правопорушенням. 

 

 

1.2. Правові засади запобігання фінансовим правопорушенням 

 

 

Визначення стану правового регулювання запобігання фінансовим 

правопорушенням має як теоретичне, так і практичне значення. Аналіз 

чинного законодавства у фінансовій сфері у цілому, та у сфері запобігання 
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фінансовим правопорушенням, зокрема, надає підстави зробити висновок 

щодо наявності досить значної нормативно-правової бази, яка за своїми 

змістом і формою є розрізненою, і такою, що потребує систематизації. 

Відсутність спеціального законодавчого підґрунтя щодо запобігання 

фінансовим правопорушенням, вимагає визначення її правових основ. 

Правові засади запобігання фінансовим правопорушенням є цілісним 

системним утворенням, елементи (складові частини) якого перебувають у 

відносній субординації та ієрархічній підпорядкованості відповідно до логіки 

правового регулювання. До цієї системи може бути віднесено не будь-який 

нормативно-правовий акт, а тільки той, який містить загальні правила щодо 

запобігання фінансовим правопорушенням та його елементів. Таким чином, 

до прикладу, акти індивідуальної дії щодо притягнення особи до 

відповідальності за вчинення фінансових правопорушень не містять 

загальнообов’язкових правил поведінки, а тому не можуть бути віднесеними 

до правових засад запобігання фінансовим правопорушенням. За своєю 

правовою природою, такого виду акти є індивідуальними актами, що є 

юридичними фактами і породжують, змінюють або припиняють відповідні 

правові відносини у сфері фінансових відносин. Індивідуальний характер цих 

актів виражено у конкретності припису для певного суб’єкта, регулюванні 

відносин, однократності реалізації (застосування, виконання).  

Загалом, запобігання фінансовим правопорушенням засновано на 

підставі сукупності усіх форм юридичного закріплення й організаційного 

забезпечення загальнообов’язкових правил поведінки та їх взаємозв’язків. 

Таким чином, 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. 
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Одночасно не слід ототожнювати термін «фінансове законодавство», 

що є формою реалізації фінансово-правових норм та містить досить широке 

коло нормативних актів, які регулюють фінансові відносини та термін 

«правові основи запобігання фінансовим правопорушенням», що стосується 

лише запобігання фінансовим правопорушенням.  

Термін «законодавство» досить широко використовується переважно у 

значенні сукупності законів та інших нормативно-правових актів, які 

регламентують ту або іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певних 

галузей права. Цей термін без визначення його змісту використовує й 

Конституція України. У законах, залежно від важливості й специфіки 

врегульованих суспільних відносин, цей термін вживається в різних 

значеннях: в одних маються на увазі лише закони; в інших до поняття 

«законодавство» включаються як закони й інші акти Верховної Ради України, 

так і акти Президента України, Кабінету Міністрів України, а в деяких 

випадках – також і нормативно-правові акти центральних органів виконавчої 

влади. Частиною національного законодавства, відповідно до ст. 9 

Конституції України, є також чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Згідно з цією статтею 

«чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України. 

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, 

можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України».  

Таким чином, поняття «законодавство» охоплює закони України; чинні 

міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України; постанови Верховної Ради України; укази 

Президента України; декрети і постанови Кабінету Міністрів України, 

прийняті в межах їх повноважень і відповідно до Конституції України і 

законів України. 

Натомість, правова основа запобігання фінансовим правопорушенням є 

цілісною системою, елементи якої перебувають в ієрархічній 
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підпорядкованості. При цьому, вказана система може бути відображена в 

трирівневій структурі, до якої належать, зокрема: 1) міжнародно-правовий 

рівень (наприклад, угоди, конвенції, міжнародні договори, 

протоколи); 2) конституційний рівень (Конституція України та офіційні 

роз’яснення її положень); 3) рівень нормативно-правових актів (наприклад, 

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

накази міністерств та інших відомств). 

Щодо міжнародно-правового рівня запобігання фінансовим 

правопорушенням, то його передусім сформовано з міжнародно-правових 

документів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України [86]. Враховуючи тенденцію транснаціоналізації правопорушень 

[241, с. 114] в фінансовій сфері, варто проаналізувати внутрішньодержавні, а 

також міжнародні правові акти,  які присвячені організаційним та змістовним 

аспектам протидії цьому негативному явищу. Особливу увагу слід приділити 

вивченню протидії легалізації  коштів, отриманих злочинним шляхом, адже 

саме можливість подальшого використання цих коштів зумовлює 

«рентабельність» та привабливість вчинення фінансових правопорушень. 

На підставі аналізу міжнародно-правових актів, що регулюють сферу 

протидії фінансовим правопорушенням злочинності, можна виокремити 

наступні групи документів. 

Першу групу складають міжнародні конвенції, які є важливим 

елементом міжнародної системи протидії легалізації доходів, отриманих 

злочинним шляхом, протидії та фінансування тероризму тощо. До числа 

таких конвенцій слід віднести:  

 Конвенцію ООН проти корупції [81]; 

 Конвенцію з боротьби з тероризмом, сепаратизмом та 

екстремізмом [79]; 

 Конвенція ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності [83]; 

 Конвенція ООН по боротьбі з фінансуванням тероризму [119]; 
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 Конвенція ООН з боротьби проти незаконного обігу наркотичних 

засобів та психотропних речовин  [82]; 

 Конвенцію Ради Європи по відмиванню, виявленню, вилученню 

та конфіскації коштів від злочинної діяльності та від фінансування 

тероризму [84] та ін. 

Друга група представлена Резолюціями Ради Безпеки ООН, яка є 

найвпливовішою міжнародною інституцією у рамках ООН у боротьбі з 

фінансовою  злочинністю. В основу цих документів покладено загальні 

положення, розроблені Генеральною Асамблеєю ООН [268]. 

Третю групу складають документи Міжнародної організації вищих 

органів контролю державних фінансів (INTOSAI), які приймаються 

відповідно до вимог ЄС в сфері управління державними фінансами, що 

містяться в «acquis communitaire». 

Із вразуванням обрання Україною напрямку до євроінтеграції 

доцільним є звернення на нормативне регулювання фінансового контролю як 

засобу запобігання фінансовим правопорушенням в ЄС, засновано на таких 

міжнародно-правових актах, як: 

 Лімська декларація керівних принципів аудиту державних 

фінансів, яка містить основні філософські та концептуальні підходи, визначає 

цінності демократичності та незалежності вищих органів фінансового 

контролю. Вілповідно до ст. 1 цієї декларації регламентовано, що 

запровадження контролю є невід’ємною складовою управління 

громадськими фінансовими ресурсами, яка забезпечує відповідальний та 

підзвітний характер цього управління. При цьому, контроль державних 

фінансів не визнається як самоціль, а виступає обов’язковим елементом 

регуляторної системи, мета якої полягає у своєчасному виявленні відхилень 

від прийнятих стандартів, порушень принципів законності, ефективності, 

доцільності й економності управління фінансовими ресурсами, що давало б 

змогу в кожному конкретному випадку внести відповідні корективи, 

посилити відповідальність уповноважених осіб, отримати відшкодування 



45 

збитків та перешкодити або, принаймні, ускладнити повторення виявлених 

порушень у майбутньому [109]; 

 Мексиканська декларація незалежності вищих органів 

фінансового контролю, яка встановлює базові принципи побудови системи 

державного фінансового контролю країн-учасниць INTOSAI, а 

саме: 1) наявність ефективної конституційної, статутної, правової структури 

та фактичне застосування положень цієї структури;  2) незалежність голів та 

членів вищих органів фінансового контролю (в колегіальних інституціях), 

включаючи гарантію перебування на посаді та судовий імунітет під час 

виконання своїх обов’язків; 3) повноваження та свободу дій при виконанні 

функцій вищих органів фінансового контролю; 4) необмежений доступ до 

інформації; 5) право та обов’язок звітування щодо своєї діяльності; 

6) самостійність прийняття рішень стосовно змісту та часу написання 

аудиторських звітів, публікації і розповсюдження звітів; 7) наявність 

ефективних механізмів реалізації рекомендацій вищих органів фінансового 

контролю; 8) фінансову та адміністративну самостійність, доступність 

відповідних людських, матеріальних та грошових ресурсів [115]; 

 Кодекс етики, який закріплює цінності та принципи, що мають 

спрямовувати повсякденну роботу фінансових контролерів (наприклад: 

принципи сумлінності, незалежності і об’єктивності, конфіденційності та 

компетентності);  

 Стандарти аудиту державних фінансів, у яких містяться концепції 

та принципи, що застосовуються під час роботи органів державного 

фінансового контролю та структурно складаються з базових принципів, 

загальних стандартів, стандартів проведення аудиту та правил складання 

звітів; 

 Керівні принципи стандартів внутрішнього контролю, які 

складаються із загальних та деталізованих стандартів, які є базисом, 

необхідним функціонуючому підрозділу внутрішнього контролю. Вони 
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повинні слугувати критеріями як для розробки, так і для оцінювання системи 

внутрішнього контролю [68]. 

На увагу заслуговує і Директива 2006/43/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради про обов’язковий аудит річної звітності та 

консолідованої звітності, яка має на меті встановлення загальної гармонізації 

вимог до обов’язкового аудиту та регламентує, що: обов’язковий аудит 

передбачає наявність адекватних знань у таких  сферах, як корпоративне, 

податкове та соціальне право; знання мають бути перевірені; для захисту 

третіх сторін усі допущені аудитори та аудиторські фірми мають вноситися в 

доступний для публіки реєстр, що містить базову інформацію про аудиторів 

та аудиторські фірми; аудитори мають дотримуватися найвищих етичних 

стандартів; до аудиторів мають застосовуватися вимоги професійної етики;  

та ін. Комісія може вжити заходів із впровадження мінімальних стандартів 

професійної етики. Роблячи це, вона може розглянути принципи, які 

містяться в Кодексі етики Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC) [47]. 

Конституційний рівень правовової основи запобігання фінансовим 

правпорушенням представлений Конституцією України, положеннями якої 

лише опосередковано врегульовано питання запобігання фінансовим 

правопорушенням. Зокрема ст. 67, 68 та 92 Конституції України встановлено 

обов’язки кожного щодо: сплати податків і зборів; неухильного додержання 

Конституції України та законів України; юридичної відповідальності; 

виключного встановлення законами України Державного бюджетю України і 

бюджетної системи України; системи оподаткування, податків і зборів; засад  

створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та 

інвестиційного ринків; статусу національної валюти та іноземних валют на 

території України; порядку утворення і погашення державного внутрішнього 

і зовнішнього боргу; порядку випуску та обігу державних цінних паперів,та 

ін. [86]. 

Наступний рівень правовової основи запобігання фінансовим 

правпорушенням є найбільшим та включає: кодекси, закони України, 
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постанови, інструкції, укази Президента, накази міністерств та інших 

відомств) представлений. 

Щодо законів, які регулюють сферу запобігання фінансовим 

правопорушенням, то їх доцільно класифікувати наступним чином: 

1) ті, що визначають основи фінансової діяльності та умови її 

належного здійснення. До них віднесемо: «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» [163]; «Про запобігання корупції» [162]; «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» [158]; «Про ліцензування видів господарської діяльності» [187]; 

«Про очищення влади» [194]; «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні» [155] тощо. Чільне місце в цій групі законів відведено 

Податковому кодексу України, що є основним законодавчим актом, який 

регулює відносини оподаткування, податкову систему в цілому, її основи, 

елементи правового механізму податку [139]. У цьому акті поєднуються 

матеріальні й процесуальні сторони регулювання податкової системи, всі 

аспекти справляння податків та зборів.  

2) ті, що визначають порядок притягнення до відповідальності за 

вчинення фінансових правопорушень (наприклад, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення [73], Кримінальний кодекс України [94], 

Кримінальний процесуальний кодекс України [95], Господарський кодекс 

України [26], Господарський процесуальний кодекс України [27], Митний 

кодекс України [117] і т.д.) 

3) ті, що визначають статус органів, що уповноважені здійснювати 

превентивну діяльність та запобігання фінансовим правопорушенням. До них 

віднесено: «Про Рахункову палату» [200], «Про Кабінет Міністрів України» 

[186], «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» [147], «Про 

Національний банк України» [191], «Про місцеве самоврядування в Україні» 
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[188]; «Про місцеві державні адміністрації» [189], «Про бюро економічної 

безпеки» [145] тощо. 

Із урахуванням відсутності спеціалізованого кодифікованого акту, який 

би комплекно врегульовув питання відповідальності за вчинення фінансових 

правопорушень, вбачаємо за доцільне прийняття Кодексу України про 

фінансові правопорушення. Окрім цього, вважаємо за необхідне розглянути 

питання щодо прийняття Закону України «Про запобігання фінансовим 

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

 «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); 
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 «Інші механізми запобігання фінансовим правопорушенням»; 

 «Міжнародне співробітництво у сфері запобігання фінансовим 

порушенням»; 

 «Прикінцеві положення». 

Щодо нормативно-правових актів, які регулюють сферу запобігання 

фінансовим правопорушенням, то до них належать укази Президента 

України, постанови Верховної Ради України, нормативно-правові акти 

Кабінету Міністрів України, міністерств та інших відомств. 

Відповідно, слід особливо відмітити укази Президента України, метою 

яких є забезпечення легальності та прозорості податкового забезпечення. 

Перш за все запобігання податкових злочинів починається з гарантії 

публічності податкової інформації та контролю над кадровою політикою у 

фіскальної службі, щоб запобігати просуванню по службі осіб схильних до 

злочинів: «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до 

публічної інформації» [138]; «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених 

Президентом України» [195]; «Про Порядок проведення спеціальної 

перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, 

пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» 

[196]. Крім того, означеної сфери стосуються укази Президента: «Про День 

працівника системи фінансового моніторингу» [153], «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про 

Стратегію національної безпеки України» [202], «Про вихід України з Угоди 

про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - 

учасниць Співдружності Незалежних Держав» [148], «Про участь України в 

Євразійській групі з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню 

тероризму» [212], «Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню 

тероризму» [183], «Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням 

доходів, одержаних злочинним шляхом» [159], «Про заходи щодо 
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запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом» [182]. 

Щодо постанов Верховної Ради України, серед них відмітимо 

постанову «Про вдосконалення діяльності органів доходів і зборів» [146]. 

Саме цім рішенням було рекомендовано Кабінету Міністрів України при 

реформуванні системи центральних органів виконавчої влади здійснити 

комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію Міністерства доходів і зборів 

України та утворення відповідних центральних органів виконавчої влади у 

сфері податкової та митної політики).  

Найчисленнішу групу складають постанови Кабінету Міністрів 

України в сфері запобігання фінансовим правопорушенням. До них 

відносяться:  

 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в 

Україні на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реалізації» [167]; 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації 

фінансового моніторингу» [46];  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення 

кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» [176];  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної 

звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» [180];  

 Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку 

України «Про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації 

щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших 

https://fiu.gov.ua/pages/zakonodavstvo/akti-visczih-organiv-vladi/akti-kabinetu-ministriv-ukrajini/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrajini-vid-12-05-2021-435-r.html
https://fiu.gov.ua/pages/zakonodavstvo/akti-visczih-organiv-vladi/akti-kabinetu-ministriv-ukrajini/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrajini-vid-12-05-2021-435-r.html
https://fiu.gov.ua/pages/zakonodavstvo/akti-visczih-organiv-vladi/akti-kabinetu-ministriv-ukrajini/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrajini-vid-12-05-2021-435-r.html
https://fiu.gov.ua/pages/zakonodavstvo/akti-visczih-organiv-vladi/akti-kabinetu-ministriv-ukrajini/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrajini-vid-12-05-2021-435-r.html
https://fiu.gov.ua/pages/zakonodavstvo/akti-visczih-organiv-vladi/akti-kabinetu-ministriv-ukrajini/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrajini-vid-12-05-2021-435-r.html
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державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки 

ризиків та здійснення заходів за її результатами» [174]; 

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи 

неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових 

організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи 

фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» [178];  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання єдиної 

державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» [45]; 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням 

терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції» 

[179];  

 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реалізацію 

Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 

року» [201];  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до 

міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, 

міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також 

іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження 

будь-якого доступу до них» [173];  
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 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» [206];  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради з 

питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» [210];  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами 

та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, 

інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу» [177]; 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про Державну службу фінансового моніторингу України» [170]; 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку надання державними органами та органами місцевого 

самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові 

операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу» 

[175];  

 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 

року» [206];  

 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про віднесення 

держав до переліку офшорних зон» [149];  

 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення 

Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з 
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легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і 

фінансуванням тероризму» [209];  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок участі 

центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, 

членом яких є Україна» [197];  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог 

до заявника щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного 

проекту із значними інвестиціями» [164] та ін. 

Окрему групу рівня нормативно-правових актів передтавлено наказами 

різних відомств, до прикладу: наказ Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з 

організації торгівлі продукцією на товарних біржах» від 13.05.2021 № 276 

[165]. 

Окремого значення мають листи-роз’яснення та накази органів 

державної виконавчої влади, наприклад, лист «Щодо дій посадових осіб 

органів ДКРС у разі недопущення їх на об'єкт контролю або відмови в 

наданні документів» від 28.03.2007 № 25-18/245 [260]. 

В цій частині дисертації досліджено правові засади запобігання 

фінансовим правопорушенням. Визначено, що правові засади запобігання 

фінансовим правопорушенням закладено в трирівневій 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. 



54 

Запропоновано прийняти Кодекс України про фінансові 

правопорушення та Закон України «Про запобігання фінансовим 

правопорушенням». 

 

 

1.3. Поняття та види фінансових правопорушень 

 

 

Податки, відповідно до їх економічної та правової сутності, є основним 

засобом фінансового забезпечення діяльності кожної держави. Відсутність 

надходжень до бюджетів різних рівнів або їх недостатнє надходження робить 

неминучим неефективне виконання внутрішніх та зовнішніх функцій 

держави [90]. Існування таких негативних явищ як тіньова економіка та 

фінансова кіберзлочинність, мають своїм початком, як правило, вчинення 

незначних фінансових правопорушень, які в подальшому набувають 

глобальних масштабів [38, с.91]. Згідно розрахунків науковців Дрезденського 

університету та Світового банку, які були розроблені для 162 країн світу, 

Україна за рівнем тіньової економіки знаходиться в одній групі з такими 

країнами як Білорусь (43,3% офіційного ВВП), Молдова (44,4% ВВП) [3]. 

Рівень тіньової економіки в Україні протягом останніх років коливався в 

межах 30–50 %, що має негативний вплив не тільки на інвестиційний клімат 

в країні, але й на соціально-економічне середовище [88].  

Близько 11,4 % правопорушень у фінансовій сфері вчиняються 

способом приховування об’єктів оподаткування – повне невідображення у 

звітних документах доходу (прибутку), операцій, продукції, послуг та ін., 4 % 

– шляхом поєднання заниження та приховування об’єктів оподаткування, 6,4 

% – неподання податкової звітності, 3,6 % – із використанням інших способів 

(незаконне використання податкових пільг, подання звітності разом з 

фактичною несплатою податків та ін.). Як бачимо, найбільш поширеними 
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способами вчинення правопорушень є заниження та приховування об’єктів 

оподаткування [215].  

Всі ці фактори сприяють тому, що поширення в Україні тіньової 

економіки являє собою значну перешкоду забезпеченню сталого розвитку 

економіки та сприяє деморалізації українського суспільства. Тіньова 

економіка не контролюється державою, не враховується офіційною 

статистикою, внаслідок чого її обсяги не включаються у валовий внутрішній 

продукт і не оподатковуються [126]. Тому, функціонування такого сектору 

призводить до суттєвого скорочення в структурі доходів бюджету частки 

податкових надходжень, що поставило під загрозу виконання важливих 

державних програм. У зв’язку з цим, найперспективнішим напрямом 

розширення доходів є залучення тіньових оборотів до сфери легального 

бізнесу [121]. Фінансові правопорушення обґрунтовано відносять до 

категорії найпоширеніших видів правопорушень [38]. Не зважаючи на це, 

наразі питання закріплення терміну та здійснення класифікації видів 

фінансових правопорушень не в достатній мірі досліджено.  

У зв’язку з чим, першочергово проаналізуємо нормативний та 

теоретичний підхід до визначення терміну «фінансові правопорушення». 

Щодо нормативного визначення терміну «фінансові правопорушення», слід 

звернути увагу, що його визначення було закріплено в ряді підзаконних 

нормативно-правових актів, які вже втратили чинність. Зокрема, в Інструкції 

про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-

ревізійною службою в Україні, затвердженої наказом голови КРУ від 

03.10.1997 № 121, термін «фінансове правопорушення» розглядався як дія або 

бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктів 

господарювання всіх форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб, 

громадян України та іноземних громадян, наслідком яких стало невиконання 

фінансово-правових норм [62]. Дещо інше визначення «фінансового 

правопорушення» приводилось в Інструкції про порядок проведення 

контрольних заходів  контрольно-ревізійним сектором Державної судової 
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адміністрації України, затвердженій Наказом Державної судової 

адміністрації України від 04.02.2005 р. № 11 [60], де під ним розумілась дія 

або бездіяльність посадових осіб судів загальної юрисдикції, територіальних 

управлінь державної судової адміністрації   та  підприємств, організацій,  що 

належать до сфери  управління  Державної  судової адміністрації України, 

наслідком   яких   стало   невиконання фінансово-правових норм [60]. 

Зазначене свідчить про відсутність нормативного визначення поняття 

«фінансове правопорушення» в чинному законодавстві. 

Основою виокремлення фінансового правопорушення як самостійного 

виду юридичного правопорушення є специфіка фінансових правовідносин, 

які є об’єктом посягання. Традиційно фінансові правопорушення 

зустрічаються у межах податкової  [19, с.84], бюджетної або валютної сфер 

[222, с. 23]. У науково-правових колах зустрічаються різні позиції щодо 

інституту фінансових правопорушень. За одиним із підходів «фінансове 

правопорушення» розглядається як протиправне винне діяння (дія або 

бездіяльність) колективного або індивідуального суб’єкта правовідносин у 

сфері фінансової діяльності держави, муніципальних органів влади, за яке 

законодавством передбачена фінансова відповідальність (фінансові 

санкції) [247, с.127]. Поряд з правовою категорією «фінансові 

правопорушення» використовується ще й такий термін як «порушення 

бюджетного  законодавства» під яким розуміється порушення учасником 

бюджетного процесу встановлених Бюджетним кодексом України чи іншим 

бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження,  

внесення  змін,  виконання  бюджету  та  звітування про його виконання [61]. 

Натомість попередня редакція Податкового кодексу України 

використовувала термін «податкове правопорушення» як протиправні діяння 

(дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх 

посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели 

до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених цим 

Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого 
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покладено на контролюючі органи [139]. Правопорушення у податковій 

сфері також розглядають як складову фінансової злочинності. Їх запобігання 

передбачає систему економічних, правових, організаційно-виробничих, 

виховних, технічних заходів, спрямованих на ліквідацію або зниження 

потенціалу криміногенних факторів, що детермінують учинення злочинів, 

корекцію особистості злочинців тощо [114, с. 84]. 

Здійснюючи свівідношення таких правових категорій, як «податкове 

правопорушення» та «бюджетне правопорушення», слід відмітити, що вони 

є відмінними, оскільки мають різне правове регулювання. Одночасно 

податкові та бюджетні правопорушення є різновидами фінансових 

правопорушень.  

Cлід зазначити, що фінансовим правопорушенням притаманно загальні 

ознаки (як будь якому виду порушення), та специфічні (видові) (тобто, ті 

ознаки, сукупність яких дозволяє вирізнити вказаний вид порушення і від 

інших). Основою виокремлення фінансового правопорушення як 

самостійного виду юридичного правопорушення є специфіка фінансових 

правовідносин, які є об’єктом посягання. При цьому, до загальних ознак 

фінансового правопорушення можна віднести те, що: це діяння, яке 

виражено у формі дії або бездіяльності; воно є суспільно шкідливим або 

небезпечним; воно є протиправним діянням, яке порушує норми фінансового 

законодавства та зачіпає фінансові інтереси держави; за його вчинення 

встановлено правову відповідальність; тощо. 

В той час як до специфічних ознак фінансового правопорушення 

можна віднести: 1) об’єкт посягання – 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; 2) предметна спрямованість – грошові кошти, які 

відповідно до закону повинні бути сплачені в процесі оподаткування, 
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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 та ін.; 3) 

фінансова-правова визначеність – охоплює вид фінансових правопорушень, 

за які чинним законодавством передбачено відповідальність; 4) мотивація – 

корисливі мотиви та мета збагачення; 5) суб’єкти правопорушення  –  

платники податків, податкові агенти, та/або їх посадові осиби, посадові 

особи контролюючих органів; 6) суб’єкти виявлення порушень  

контролюючі органи та ін. 

До особливостей фінансових правопорушень, як виду також можна 

віднести їх високу латентність, різноманітність способів їх вчинення; 

широке коло суб’єктів, які як правило мають високий інтелектуальний 

рівень, вищу освіту [246]. Прикладом загальних ознак може бути 

ієрархічність, багаторівневість [97] фінансових правопорушень, яка 

проявляється в тому, що будь-яка система є частиною іншої, більш широкої 

системи, а її елементи, в свою чергу, можуть розглядатись як самостійні 

системи меншого ступеня, чи порядку, складності. Фінансові 

правопорушення входять до більш широкої системи правопорушень 

(економічної), в той час як фінансові правопорушення, що її складають, 

можуть утворювати, поєднуючись в окремі групи, певні види протиправних 

діянь, чи правопорушень певного виду (наприклад, бюджетні, податкові), 

тобто підсистеми нищого ступеня, чи рівня, складності.  

На думку В. Нагребельного, фінансове правопорушення є фактичною 

підставою для притягнення до фінансово-правової відповідальності, тому 

внаслідок цього воно характеризується сукупністю об’єктивних і 

суб’єктивних ознак, які в сукупності утворюють склад фінансового 

правопорушення. Склад фінансового правопорушення — це встановлені 

нормами фінансового права ознаки (елементи), сукупність яких дозволяє 

вважати протиправне діяння фінансовим правопорушенням [122, c. 44]. 
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Характеризуючи склад фінансового правопорушення можна виділити 

такі його обов’язкові ознаки, як: об’єкт, об’єктивна сторона (діяння, 

суспільно-небезпечні наслідки та причинно-наслідковий зв’язок між ними), 

суб’єктивна сторона (вина) та суб’єкт. Що стосується інших ознак, зокрема 

мотиву, способу, знарядь та ін., то вони не є обов’язковими, а 

факультативними та на кваліфікацію діяння не впливають. Саме наявність 

складу фінансового правопорушення дозволяє відмежовувати правомірну 

діяльність сфері фінансових відносин від протиправної, а  також розрізняти 

фінансове порушення від інших правопорушень у цій сфері; по-третє, 

відмежовувати злочини між собою. 

Серед науковців категорія фінансово-правової бездіяльності практично  

не досліджувалася. Водночас, Н. Сердюкова вважає, що фінансове 

правопорушення проявляється в пасивній формі, а саме у невиконанні 

особою свого обов’язку [225, c. 79]. Бездіяльність у фінансовому 

правопорушенні, в першу чергу, це невиконання або неналежне виконання 

законних обов’язків суб’єктом фінансового правопорушення [264, c.301]. 

Вину у вчиненні фінансового правопорушення можна визначити, як  

психічне ставлення особи до скоєного протиправного діяння, а і до його 

наслідків у формі умислу чи необережності. Відсутність вини завжди означає 

відсутність у діях особи складу правопорушення. На вину впливає його 

життєвий досвід, освіта, кваліфікація, стан психіки і конкретної обстановки, в 

якій оособа допустила порушення, що впливає на можливість передбачити 

небезпечні наслідки своїх дій» [32, c. 194]. 

Мотив фінансового правопорушення охарактеризуємо як усвідомлене 

спонукання особи, яке викликало у неї рішучість вчинення правопорушення. 

Будь-яке правопорушення відбувається у визначеному місці, в певний 

час і за певних обставин, причому винний діє відповідним способом і 

найчастіше використовує певні засоби для реалізації власних цілей [264]. 

Місцем вчинення є приміщення, будівля, кімната  або інше місце, де 

вчинялись протиправні дії. Наприклад, це може бути офіс організації, 
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квартира головного (старшого) бухгалтера або директора. Одначе варто 

враховувати, що складання відповідних бухгалтерських документів з метою 

приховування об’єктів оприбуткування само собою означає тільки 

приготування до правопорушення. Закінченим складом буде фактична 

несплата податку за відповідний, встановлений законом, період 

оподаткування. Тому місце вчинення фінансового правопорушення є 

комплексною категорією, яка може складатись із декількох компонентів. Із 

цього випливає, що фактичним місцем його вчинення вважається регіон 

(місто, район), який контролюється відповідною податковою інспекцією. 

Час  вчинення учинення фінансових правопорушень, як правило можна 

визначити через відповідні програмні або банківські забезпечення, якщо 

вони використовувалися при порушенні. Фінансові правопорушення, як 

правило, мають характер триваючих, оскільки можуть починатись із 

моменту внесення відповідних даних до документів та завершуватись 

несплатою в установлений термін відповідних платежів. Залежно від виду 

платежу час протиправних дій може охоплювати від декількох днів до 

декількох місяців і навіть років. 

Мотиви вчинення фінансових правопорушень завжди мають 

корисливий характер, бажання збагатитися.  

Суб’єкти фінансових правопорушень можуть бути загальні та 

спеціальні. Прикладом перших можна віднести органів державної влади, 

місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання всіх форм власності, 

об'єднань громадян, посадових осіб, громадян України та іноземних 

громадян [37], а прикладом спеціальних   посадових осіб судів загальної 

юрисдикції, територіальних управлінь державної судової адміністрації   та  

підприємств, організацій,  що належать до сфери  управління  Державної  

судової адміністрації України. Об’єкти посягання фінансових 

правопорушень є відносини, що складаються у сфері оподаткування, 

адміністрування митних платежів, бюджетного процесу, здійснення 

розрахунків у національній та іноземній валюті, проведення готівкових і 
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безготівкових розрахунків, провадження ліцензованої господарської 

діяльності, банківської діяльності, державного страхування тощо. Об’єкт – 

це те, на що спрямоване посягання. Більшість фахівців під категорію 

«об’єкт» розуміють суспільні відносини [10, с.47]. Висока професійна 

кваліфікація суб’єкт у сфері оподаткування та бухгалтерського обліку 

дозволяє ретельно планувати протиправну діяльність по ухиленню від 

сплати податків, а також спрямовувати значні зусилля на приховування 

слідів такої діяльності, що обумовлює високий рівень латентності таких 

порушень. Особам, які вчиняють ухилення від сплати податків, у цілому 

властива корисливо-споживча орієнтація, прагнення до володіння 

надмірними матеріальними благами і цінностями [78, с. 33] 

Безпосереднім об’єктом фінансового правопорушення виступають  

конкретні суспільні відносини, які поставлені під охорону нормами 

фінансового права, і яким завдається шкода. З позиції В.М. Киричко та О.І. 

Перепелиці, об’єктом правопорушень у сфері господарської діяльності  є 

суспільні відносини у сфері державного регулювання оподаткування і 

формування доходної частини бюджетів та державних цільових фондів [69]. 

На думку О.О. Дудорова, це встановлений законом порядок оподаткування 

юридичних і фізичних осіб, який забезпечує за рахунок надходження 

податків та зборів (обов’язкових платежів) формування дохідної частини 

відповідних бюджетів, а також державних цільових фондів [49]. 

Окреслення кола суспільних відносин, що притаманні галузі фінансів, 

відповідно складають об’єкт протиправного посягання однойменних 

правопорушень дає можливість стверджувати, що останні передбачені: 

КУпАП (статті 163, 163-1, 163-2, 163-4, 163-5, 163-6, 163-8, 163-9, 163-11, 

164-1, 164-2, 164- 12, 164-14, 165-1, 165-3, 165-4, 165-5, 166-6, 166-13), 

Податковим кодексом України (ст.117, п.118.1, пункти 118.3 ст.118, статті 

119–122, аб.2 п.125.1 ст.125, статті 126–128, пункти 129.1, 129.6 ст.129), 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

на випадок безробіття» (ч.1 ст.38), Законом України «Про 
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загальнообов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та втратами зумовленими похованням» (ч.1 ст.30) та іншими 

нормативними актами. [259, 311] . 

Таким чином, визначення об’єкту адміністративних правопорушень в 

галузі фінансів є необхідною передумовою обґрунтування їх конкретного 

переліку. При цьому характеристика інеших елементів складу 

адміністративних правопорушень в галузі фінансів є запорукою побудови 

дієвої системи їх подолання, що становить перспективний напрямок 

подальших наукових пошуків 

Проблема вчинення фінансових правопорушень  має багато важливих 

аспектів, які пов’язані з юридичними, соціальними та психологічними 

дослідженнями. Першим кроком до розв’язання проблеми повинно стати 

визначення вихідних понять на рівні законодавства, тому що ясність 

правового поля є головною запорукою подальшого розвитку системи 

запобігання фінансовим правопорушенням.  

Таким чином, всі елементи й ознаки складу фінансового 

правопорушення розкривають, доповнюють і характеризують суспільну 

небезпеку, протиправність і винність діяння. Поняття «склад фінансового 

правопорушення» виконує службову роль по відношенню до поняття 

«фінансове правопорушення». Юридичний склад фінансового 

правопорушення виявляє свою специфічність та відмінність від складів 

інших видів правопорушень у тому, що суб’єктами можуть не тільки фізичні, 

але й юридичні особи; винність суб’єкта завчасно визначена; родовий об’єкт 

є вираженням класифікації фінансових правопорушень; об’єктивна сторона 

яскраво виражена у характері фінансового правопорушення, що може бути 

повторним, продовжуваним та триваючим [264, c.303].  

Отже в результаті проведеної характеристики, пропонуємо під 

поняттям «фінансове правопорушення» розуміти протиправне суспільно 

шкідливе або небезпечне діяння, що порушує норми фінансового 

законодавства та за яке передбачено юридичну відповідальність. 
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Щодо класифікації фінансових правопорушень слід сказати, що серед 

науковців розроблено декілька підходів, за якими здійснюється градація 

правопорушень у фінасовій сфері, адміністартвиних правопорушень у сфері 

оподаткування, а також викоремлються видифінасових санкцій. Першочерго 

слід відзначити, що класифікація, що ґрунтується на самій системі 

фінансових правопорушень, необхідна для розробки співвідношення її 

елементів та підсистем.  

Досить влучно зазачає Д. М. Кобелька, що дослідження теоретико-

методологічних засад правопорушень у фінансовій сфері вимагає виваженого 

підходу до висвітлення питання класифікації правопорушень у фінансовій 

сфері. Адже класифікація правопорушень у цій сфері може здійснюватися за 

багатьма критеріями, але в науковій літературі, наразі, не має єдиної 

узгодженої позиції щодо критеріїв класифікації таких правопорушень. 

У загальний теорії фінансового права вважається, що в сфері 

фінансової діяльності слід розрізняти три види правопорушень: кримінальні 

злочини, адміністративні правопорушення та фінансово-правові 

правопорушення, врегульовані нормами галузі фінансового права [247, 

с.126]. Разом із тим, Д.М. Кобелька справедливо обгурнтовує, що такий 

підхід до виокремлення видів правопорушень у фінансовій сфері є не зовсім 

вірним, оскільки  в повній мірі розкриває їх. Одночасно авторка пропонує 

правопорушення в фінансовій сфері класифікувати, в залежності від ступеня 

суспільної небезпеки та заподіяної шкоди, на: 1) кримінальні 

правопорушення або злочини; 2) адміністративні; 3) цивільно-правові 

правопорушення; 4) дисциплінарне правопорушення; 5) фінансові 

правопорушення. При цьому слід зауважити, що категорії «фінансове 

правопорушення» та «правопорушення в фінансовій сфері» не є тотожними, 

оскільки останнє є значно ширшою за своїм змістом категорією, аніж 

«фінансове правопорушення», так як включає всі види порушень норм 

фінансового законодавства [71,c.144].  
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Метою класифікації фінансово-правових санкцій, як заначає І.П. 

Устинова є, передусім, потреба в з'ясуванні їх правових особливостей поряд з 

іншими подібними заходами, визначення функціональних характеристик 

фінансово-правових санкцій і передбачених способів їх обрахування, а також 

визначення особливостей законодавчих підстав застосування фінансово-

правових санкцій. Правильне, однозначне тлумачення та теоретичне 

обґрунтування питання класифікації видів фінансових санкцій має велике 

практичне значення при застосуванні норм фінансового права, 

адміністративного та господарського права, а також при проведенні судової 

практики у фінансових та податкових питаннях. Виділяють такі види 

фінансово-правових санкцій: 1) пеня і штраф; 2) припинення фінансування 

капітального будівництва; 3) примусове стягнення невнесених у строк 

податків і податкових платежів; 4) грошове нарахування [220, с. 126]. 

На нашу думку, І.П. Устинова об'єднані в зазначену вище класифікацію 

види санкцій, визначені з урахуванням правовідносин різного характеру, що 

не дозволяє порівнювати їх, ґрунтуючись на однакових підставах. В свою 

чергу, О.Е. Лейста, види відповідальності, а відповідно і санкції, поділяє за: 

1) видами правопорушень і характером відповідно і санкції, розрізняються за 

характером застосованих санкцій (кримінальна, адміністративна, 

дисциплінарна, майнова чи «матеріальна»); 2) порядком застосування 

санкцій (судова й адміністративна); 3) суб'єктом правопорушення 

(персональна відповідальність і відповідальність колективних суб'єктів - 

юридичних осіб); 4) способами виникнення і здійснення; 5) характером 

покладеного на порушника обов'язку; 6) функціональним й цільовим 

призначенням (відновлювальні та каральні) [106, с. 31-39],  [242, c.81].  

На думку, В.В. Іщенко найбільш повну та докладну класифікацію 

податкових правопорушень, запропоновано С.Г. Пепеляєвим, який виділив 

такі групи податкових правопорушень: 1) правопорушення проти системи 

податків; 2) правопорушення проти прав та свобод платників податків; 

3) правопорушення проти системи гарантій виконання обов’язків платника 
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податків; 4) правопорушення проти виконання дохідної частини бюджету; 

5) правопорушення проти контрольних функцій податкових органів; 6) 

правопорушення проти порядку ведення бухгалтерського обліку, складання 

та подання бухгалтерської та податкової звітності; 7) правопорушення проти 

обов’язків по сплаті податків [133, с. 173; 29, с. 106; 136, с. 9; 135, с. 208; 124, 

с. 408]. Схожі класифікації пропонуються А.М. Серцевим [224, с. 66] та О.П. 

Угровецьким [238, с. 201; 63. с. 142]. 

Склад правопорушення відображається системою найбільш загальних, 

типових та істотних ознак окремих різновидів правопорушень. Ця система 

ознак є необхідною і достатньою для притягнення правопорушника до 

юридичної відповідальності. Якщо немає складу правопорушення, то немає й 

самого правопорушення. Це підтверджується Рішенням Конституційного 

Суду України № 1-рп//99 від 09.02.1999 р. «справа про зворотну дію в часі 

законів та інших нормативно-правових актів» [250, c. 171]. 

У свою чергу, залежно від того, на які протиправні явища і процеси 

спрямовані профілактичні заходи, В.В. Голіна пропонує їх об’єднати в окремі 

види за принципом професіоналізації і спеціалізації, а саме: 1) профілактика 

випередження; 2) профілактика обмеження; 3) профілактика усунення; 

4)профілактика захисту. Авторка  цілком обґрунтовано вважає, що 

профілактика випередження – це вид запобіжної діяльності спеціалізованих 

суб’єктів, спрямованої на недопущення виникнення і поширення 

криміногенних явищ і процесів у суспільному житті, зумовлена потребою 

завчасного інформування зацікавлених суб’єктів публічної адміністрації про 

можливі суспільно небезпечні явища, які можуть виникнути в разі вжиття 

тих чи інших соціально-економічних заходів і детермінувати певні прояви 

протиправної діяльності. В свою сергу, профілактика обмеження, на думку 

авторки передбачає вжиття запобіжних заходів, що перешкоджають 

поширенню у країні, регіоні, місті криміногенних явищ, детермінації 

окремих видів злочинності та виникненню типових рис різних категорій 

злочинців [23, с. 15]. Додамо, що в науковій літературі профілактика 
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обмеження спеціально не виокремлюється і частіше розглядається як метод 

загальної профілактики правопопорушен. Саме тому свого часу К. Ю. Ігошев 

та І. В. Шмаров зауважили, що відповідно до цільової орієнтації методи 

загальної профілактики можуть охоплювати різні способи організації і 

управління діяльністю, спрямованою на нейтралізацію, обмеження факторів і 

явищ, які детермінують окремі злочинні прояви та формують типологічні 

риси тих чи інших категорій злочинців [58]. В той же час, профілактика 

усунення визначає діяльність суб’єктів, завдяки якій ліквідуються негативні 

явища та процеси, що активізують злочинні прояви [23, с.17]. Профілактика 

захисту розглядається як сукупність заходів, що вживаються з метою 

ліквідації умов, які сприяють виникненню злочинних проявів та 

(опосередковано) антигромадських поглядів [23]. Вона має за мету створення 

достатнього захисту і безпеки людей та речей, а також зовнішніх перешкод 

на шляху посягання на суспільні цінності. Мова йде, з одного боку, про 

засоби особистого захисту та збереження майна, а з іншого – мість можливих 

злочинців.  Припинення злочинів – це виявлення осіб, які готують вчинення 

злочину або намагаються безпосередньо його скоїти (замах на злочин), і 

вжиття до таких осіб відповідних заходів [23]. У зв’язку з цим припинення 

злочинів розглядається в науці та на практиці як  професійна оперативно-

розшукова діяльність спеціалізованих суб’єктів запобігання злочинам, 

переважно правоохоронних органів [1].  

В свою чергу, пропонуємо класифікувати фінансові правопорушення:  

 в залежності від об’єкта посягання на: 1)  ті, що посягають на 

суспільні відносини, які складаються у сфері оподаткування; 2) ті, що 

посягають на суспільні відносини, які складаються у сфері адміністрування 

митних платежів; 3) ті, що посягають на суспільні відносини, які складаються 

у сфері бюджетного процесу; 4) ті, що посягають на суспільні відносини, які 

складаються у сфері здійснення розрахунків у національній та іноземній 

валюті; 5) ті, що посягають на суспільні відносини, які складаються у сфері 

проведення готівкових і безготівкових розрахунків; 6) ті, що посягають на 
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суспільні відносини, які складаються у сфері провадження ліцензованої 

господарської діяльності; 7) ті, що посягають на суспільні відносини, які 

складаються у сфері банківської діяльності; 8) ті, що посягають на суспільні 

відносини, які складаються у сфері державного страхування та ін.; 

  в залежності від  суб’єкта вчинення: 1) ті, що вчинені платники 

податками податків; 2) ті, що вчинені агентами та/або їх посадові осиби; 3) ті, 

що вчинені посадовими особи контролюючих органів та ін. 

В цій частині дисертації 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. 

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. 

У цьому дослідженні за основу взято визначення фінансового 

правопорушення як протиправного суспільно шкідливого або небезпечного 

діяння, що порушує норми фінансового законодавства, і за яке передбачено  

юридичну відповідальність. Об’єктом посягання фінансових правопорушень 

є суспільні відносини, що складаються в сфері: оподаткування, 

адміністрування митних платежів, бюджетного процесу, здійснення 

розрахунків в національній та іноземній валюті, проведення готівкових та 

безготівкових розрахунків, провадження ліцензованої господарської 

діяльності, банківської діяльності, державного страхування тощо. 
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Висновки до підрозділу 1 

 

 

1. 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 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. 

2. 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. 
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3. Розглянуто поняття й види фінансових правопорушень. Встановлено 

відсутність нормативного закріплення поняття «фінансове правопорушення» 

вчинному законодавстві. 

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. 
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСОВИМ 

ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

 

 

2.1. Система суб’єктів запобігання фінансовим правопорушенням 

та їх класифікація 

 

 

Загальноприйнятим є розуміння суб’єкта запобігання фінансовим 

правопорушенням як державного чи муніципального органу, натомість 

не завжди статус державного органу детермінує наявність компетенції в 

сфері фінансової діяльності. 

Загалом, поняттям «суб’єкт» (лат. «sabjectum» – підкладне) 

позначають джерело цілеспрямованої активності, носія предметно -

практичної діяльності, оцінки і пізнання. Суб’єктом визнають особу або 

групу осіб, колектив, організацію, які є активними учасниками у якому -

небудь акті, процесі; людину як носія яких-небудь властивостей; особу 

чи організацію, які мають певні права та обов’язки [101, с. 634]. 

Пристосувавши означене до предмету цього дослідження, зазначимо, що 

суб’єкти, діяльність яких спрямовано на запобігання фінансових 

правопорушень складають інституційну систему забезпечення 

законності фінансової діяльності [36].  

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. Проте, її виділення в статусі 

конкретного органу не є очевидною.  
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Наприклад, це стосується доцільності віднесення до суб’єктів 

запобігання фінансовим правопорушенням органів місцевого 

самоврядування (А. Л. Ковальов [72], А. Л. Лещук [107], Т. В. Міфтіна 

[118], О. С. Шеремета [256] та О.П. Шайтуро [255]). Нормативно 

означений вибір  пов’язано з ратифікацією Україною у 1997  р. 

Європейської хартії місцевого самоврядування [253] . Аргументом, 

віднесення до суб’єктів запобігання фінансовим правопорушень органів 

місцевого самоврядування слугує й те, що концептуальні засади 

здійснення влади на місцях складаються у самостійному володінні, 

користуванні та розпорядженні муніципальної власністю, затвердженні 

місцевих бюджетів, встановленні податків і зборів, вирішенні 

населенням питань місцевого значення, організаційному відокремленні, 

різноманітті форм здійснення місцевого самоврядування, врахуванні 

думки населення при прийнятті рішень, дотриманні законності, 

гласності та колегіальності у системі органів, які представляють владу 

народу, взаємодії з державою, і, нарешті, дотриманні прав і свобод 

людини і громадянина, що повною мірою відповідає роботі щодо 

організації та функціонування ефективної «народної» системи 

попередження  правопорушення [118].  

Крім того, органи місцевого самоврядування у механізмі 

запобігання фінансовим правопорушенням здійснюють профілактичну 

діяльність у контексті фінансової та податкової децентралізації 

муніципальних органів, що розширює їх права та обов’язки. Для України 

децентралізація [44, 123] – стратегічний напрямок трансформаційних 

перетворень у державі [237], яких спрямовано на бюджетну 

децентралізацію [51]. Якщо звернутися до зарубіжного досвіду участі 

муніципального рівня влади у механізмі протидії фінансовим 

правопорушенням, то необхідно зазначити, що у світі були вироблені 

практики та різні підходи до організації взаємодії між органами 

місцевого самоврядування та правоохоронними органами. Такі 
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відмінності зумовлюються особливостями державного устрою, 

історичними умовами формування органів місцевого самоврядування та 

функціонування поліції тощо [98]. 

Безумовного значення у системі суб’єктів запобігання фінансовим 

правопорушенням має діяльність і правоохоронних органів, тісна 

взаємодія яких є запорукою ефективної боротьби з цими 

правопорушеннями [35, с. 40]. Основою взаємодії правоохоронних 

органів є встановлення контролю за дотриманням законодавства про 

податки і збори, правильністю, повнотою обчислення і своєчасністю 

надходження до відповідних бюджетів податків.   

Правоохоронні органи як суб’єкти запобігання фінансовим 

правопорушенням мають досить розгалужену систему, що обумовлено 

широким колом функцій, покладених на ці органи, спрямованих на 

боротьбу зі злочинністю, охороною прав, свобод та законних інтересів 

людини і громадянина. 

На думку В. Тація, для уточнення складу правоохоронних органів 

та їх упорядкування необхідно виокремити: 1) органи охорони 

правопорядку; 2) контрольні (юрисдикційні) органи виконавчої влади; 3) 

органи охорони Конституції та державного контролю [232]. Автори 

підручника «Організація судових та правоохоронних органів» за 

редакцією Л. Москвича, зазначають, що у складі як власне 

правоохоронних органів, так і органів, що реалізують окремі 

правоохоронні завдання, з одного боку, формуються підрозділи , 

спеціально призначені для здійснення правоохоронної діяльності. 

Правоохоронні органи здебільшого мають виконавчо-розпорядчу 

природу, тобто належать до органів виконавчої влади. Однак органи 

виконавчої влади не вичерпують усього організаційного змісту 

правоохоронної системи [132]. 

Законодавче тлумачення складу правоохоронних органів міститься, 

наприклад, у Законі України «Про державний захист працівників суду і 
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правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 р., до яких включено: 

органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової 

служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне 

антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, 

органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі 

ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, 

державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні 

або правоохоронні функції. цей перелік розширено за рахунок 

включення до нього й інших органів виконавчої влади-рибоохорони, 

державної лісової охорони тощо, які здійснюють не тільки 

правоохоронні, а й контрольні та правозастосовчі функції (ст.  2). При 

цьому норма закону передбачає розширене її тлумачення, тобто 

наведений перелік передбачає включення до нього інших органів [156].  

Розглянемо доцільність віднесення правоохоронних органів до 

системи суб’єктів запобігання фінансовим правопорушенням на 

прикладі окремих з них. Так, органи Національної поліції функціонують 

на підставі Конституції України, Закону України «Про Національну 

поліцію України» [192] та інших нормативно-правових актів. Як 

зазначає Ю. А. Салманова, «чинне законодавство визначає Національну 

поліцію в якості головного (єдиного) державного органу у системі 

центральних органів виконавчої влади, що реалізує державну політику 

щодо надання поліцейських послуг у таких питаннях як: 1) забезпечення 

публічної безпеки і порядку; 2) охорона прав і свобод людини, а також 

інтересів суспільства і держави; 3) протидія правопорушенням. В межах 

реалізації цього напрямку своєї діяльності Національна поліція повинна, 

наприклад, виявляти причини та умови, що сприяють учиненню 

кримінальних та адміністративних правопорушень, а також вживати в 

межах своєї компетенції заходи щодо їх усунення; вживати заходи з 

виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняти 

виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; 4)  надання в 
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межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 

потребують такої допомоги [223].  

Профілактична діяльність Національної поліції України, на думку 

Ф. І. Фелика, може виражатися в різноманітних формах. Деякі з цих 

форм є універсальними, тобто такими, що застосовуються в усіх видах 

профілактики правопорушень (наприклад, контроль, інформаційно-

роз’яснювальна робота), а інші – специфічні (профілактичний облік, 

адміністративний нагляд тощо). Варто також зауважити, що в 

практичній діяльності Національна поліція України рідко застосовує такі 

форми профілактики правопорушень, як взаємодія з населенням на 

засадах партнерства, інформаційно-просвітницька робота, 

профілактично-виховна робота, надання роз’яснень положень 

законодавства тощо. Водночас, ці форми профілактичної діяльності 

можуть виявитись досить ефективними, оскільки вони спрямовують 

свою дію на психолого-емоційне поле людського сприйняття [244]. 

Профілактична діяльність Національної поліції України, яка 

спрямована на запобігання фінансовим правопорушенням базується на 

принципах: а) здійснення державного контролю за їх діяльністю; 

б) дотримання законності; в) забезпечення плановості в 

попереджувальній діяльності; г) взаємодія з іншими суб’єктами 

попереджувальної діяльності; д) здійснення контролю за ефективністю 

профілактики. 

У структурі Національної поліції України виокремлено 

спеціальний підрозділ – Департамент захисту економіки у якості його 

міжрегіонального територіального органу, у якому, у свою чергу, 

виокремлено Управління протидії злочинності у фінансовій сфері та 

галузях економіки. Саме на цей структурний підрозділ Національної 

поліції покладено протидію у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням. Зокрема, до функцій цього Департаменту віднесено:  
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аналіз стану економічної злочинності, з’ясування чинників, що її 

обумовлюють, прогнозування криміногенної ситуації в соціально -

економічній сфері держави та окремих її регіонах;  

розробка та внесення  пропозиції до керівництва Національної 

поліції України щодо організації діяльності підрозділів захисту 

економіки;  

взаємодія із структурними підрозділами Національної поліції 

України та іншими органами державної влади, підприємствами, 

установами, організаціями, у тому числі громадськими, а також з 

правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними 

організаціями у вирішенні питань боротьби зі злочинністю; здійснення 

заходів щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань, 

забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, 

робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів.  

Щодо органів прокуратури як суб’єктів запобігання фінансовим 

правопорушенням, слушним видаються висновки О.С. Іщук щодо 

наявності в органів прокуратури загально-соціального, спеціально-

кримінологічного (відомчого) й індивідуального статусів [64, с. 187].   

Відповідно до Перехідних положень прокуратура продовжує 

виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового 

розслідування, а також функцію нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про 

створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.  

Зміст функцій прокуратури України в державному механізмі 

запобігання фінансовим правопорушенням виражається через 

повноваження, які можуть бути поділені на три основні групи: 1) щодо 

виявлення порушень законів, причин цих порушень та умов, що їм 

сприяють; 2) щодо усунення порушень законів, причин та умов, що їм 
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сприяють; 3) у притягненні правопорушників до відповідальності [231]. 

У підручнику з кримінології 2014 р. зазначено, що «основними 

напрямами діяльності прокуратури в цьому контексті є: 

1) кримінологічний аналіз злочинності й участь прокурора на цій 

підставі в заходах щодо запобігання злочинності; 2)  участь у 

комплексному плануванні та розробленні заходів  щодо запобігання 

злочинності, сприяння у складанні планів щодо запобігання злочинності 

й іншим негативним явищам і процесам, які її породжують; 3) контроль 

за виконанням правоохоронними органами заходів щодо усунення 

причин і умов, які сприяли вчиненню конкретного злочину; 

4) активізація діяльності громадськості із запобігання злочинності; 

5) організація роботи з кримінологічної поінформованості населення про 

злочинність і правової пропаганди, участь прокурора в зазначених 

заходах; 6) координація запобіжної діяльності правоохоронних органів, 

що дозволять надавати їй безпечну цілеспрямованість і 

результативність, уміло поєднувати можливості й ресурси останніх» 

[128, с. 153]. 

Після набуття чинності нового Закону України «Про прокуратуру» 

[198], Закону України «Про внесення змін до Конституції України» 

[150], Закону України «Про Державне бюро розслідувань» у березні 

2016 р. [154], функції прокуратури у сфері протидії фінансовим 

правопорушенням, змінилися, а саме, функція досудового розслідування 

у цій сфері була передана цьому новоствореному органу. Законом 

визначено правові основи організації та діяльності Державного бюро 

розслідувань, відповідно до яких Державне бюро розслідувань 

визначено як центральний орган виконавчої влади України, що здійснює 

правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, 

розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.  



77 

Тобто, у системі протидії фінансовим правопорушенням, органам 

прокуратури відведено, здебільшого, роль координуючого органу щодо 

виявлення, розкриття та розслідування злочинів у податковій сфері.  

Для визначення системи суб’єктів запобігання фінансовим 

правопорушенням значення має не лише наявність відповідної 

компетенції в органу, але й зміна органів, яких наділено цією 

компетенцією. З моменту незалежності України, система суб’єктів 

запобігання фінансовим правопорушенням зазнавала частих 

трансформацій в частині реформування податкових органів. Так, від 

1990 р. функціонували державні податкові інспекції [157], які були 

утворені на базі відділів державних доходів фінансових органів, 

підпорядкованих Міністерству фінансів України) [52]; у 1996  р. 

Державна податкова адміністрація України набула статусу центрального 

органу виконавчої влади, а податкові адміністрації в областях, районах, 

містах і районах у містах – самостійних одиниць, які не входять до 

складу місцевих державних адміністрацій [207]; у 996 р.  у складі 

Державної податкової адміністрації України було утворено податкову 

поліцію, що з лютого 1998 р. почала називатися податковою міл іцією, на 

основі підрозділів з боротьби із кримінальним приховуванням прибутків 

від оподаткування Міністерства внутрішніх справ України та 

працівників підрозділів податкових розслідувань; з 2001  р. у складі 

Державної податкової адміністрації України став функціонувати 

Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним 

шляхом; згодом, Державна податкова адміністрація України перетворена 

у Державну податкову службу України, що безпосередньо вплинуло і на 

організацію діяльності податкової міліції України; у 2013 р. Державна 

податкова служба України та Державна митна служби України 

реорганізовані шляхом утворення Міністерства доходів і зборів України, 

яке стало правонаступником вищезазначених служб (у складі 

Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів 
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утворюються та діють підрозділи податкової міліції); на початку 2014  р. 

Міністерство доходів і зборів ліквідовано та відновлено діяльність 

Державної податкової служби України та Державної митної служби 

України, які стали правонаступниками прав та обов’язків ліквідованого 

Міністерства доходів і зборів у відповідних сферах діяльності; у 2014 р. 

утворена Державна фіскальна служба України як центральний орган 

виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну 

політику у сфері державної митної справи, державну політику з 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового, митного 

законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску;  у 

2016 р. передбачено функціонування податкова міліції (ст. 348 

Податкового кодексу України), яка складається із «спеціальних 

підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у 

складі відповідних контролюючих органів, і здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, виконує оперативно -

розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції [139]; у 2018 

відбулася чергова реорганізація,  в межах якої Державну фіскальну 

службу було реорганізовано шляхом утворення у її складі Державної 

податкової служби та Державної митної служби – Державна податкова 

служба реалізовуватиме податкову політику, а Державна митна служба 

відповідатиме за дотримання митного законодавства [208]); станом на 

теперішній час – Державна фіскальна служба України припинила 

здійснювати повноваження та виконувати функції у сфері реалізації 

державної податкової політики, державної політики у сфері державної 

митної справи, державної політики у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового, митного 

законодавства у зв’язку з утворенням центрального органу виконавчої 

влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, 
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виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних 

правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або 

місцевого самоврядування [208].  

Таким чином, суб’єктний склад органів, які протидіють 

фінансовим правопорушенням в Україні є нестабільний. За таких умов, 

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. Загалом, градація суб’єктів 

запобігання фінансовим правопорушенням може бути здійснена на 

підставі таких критеріїв, як: в залежності від функціонального 

призначення уповноваженого суб’єкта в системі забезпечення законності 

фінансової діяльності; залежно від території поширення повноважень 

суб’єктів запобігання фінансовим правопорушенням; залежно від 

компетенції уповноваженого суб’єкта тощо. 

Класифікація суб’єктів запобігання фінансовим правопорушенням  

здійснено на підставі таких критеріїв, як: в залежності від 

функціонального призначення уповноваженого суб’єкта в системі 

забезпечення законності фінансової діяльності; залежно від території 

поширення повноважень суб’єктів запобігання фінансовим 

правопорушенням; залежно від компетенції уповноваженого суб’єкта 

тощо. 

Відповідно, суб’єктів запобігання фінансовим правопорушенням 

доцільно класифікувати в залежності від їх функціонального 

призначення в системі забезпечення законності фінансової діяльності на:  

1) суб’єктів, яких уповноважено на недопущення, виявлення та 

протидію фінансових правопорушень (наприклад, Державна податкова 

служба України [169], Державна митна служба України [169], Бюро 

економічної безпеки [145]); 

2) суб’єктів, яких уповноважено на створення умов по 
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недопущенню фінансових правопорушень та усунення факторів, що 

сприяють вчиненню фінансових правопорушень (наприклад, 

Міністерство фінансів України [175], Президент України). 

Залежно від території поширення повноважень суб’єктів 

запобігання фінансовим правопорушенням, можна виокремити:  

1) суб’єктів загальнодержавного значення (наприклад, 

Міністерство фінансів України, Бюро економічної безпеки України);  

2) суб’єктів місцевого значення (наприклад, органи місцевого 

самоврядування [188]). 

Залежно від компетенції уповноваженого суб’єкта, якого віднесено 

до системи запобігання фінансовим правопорушенням, їх можна 

класифікувати на: 

1) суб’єктів, що визначають нормативно-правові засади фінансової 

діяльності та запобігання фінансовим правопорушенням та, які є 

органами загальної компетенції. До них віднесено: Президента України, 

Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України, місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування;  

2) суб’єктів, що здійснюють безпосередньо діяльність, пов’язану з 

запобіганням фінансових правопорушень та, які є органами спеціальної 

компетенції. До них віднесено: Міністерство фінансів України, 

Державну казначейську службу України [168], Бюро економічної 

безпеки України, Державну податкову службу України та її 

територіальні органи, Державну митну службу України та митниці, 

Державну фінансову інспекцію України [171], Рахункову палату [200], 

Державну службу фінансового моніторингу України [170] тощо.  

В цій частині дисертації 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.  
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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; 2) суб’єкти, уповноважені на 

створення умов із недопущення фінансових правопорушень та усунення 

факторів, що сприяють вчиненню фінансових правопорушень. 

Аргументовано, що залежно від території поширення повноважень 

суб’єктів запобігання фінансовим правопорушенням можна виокремити 

суб’єктів загальнодержавного значення та суб’єктів місцевого значення.  

 

 

2.2. Суб’єкти загальної та спеціальної компетенції у сфері 

запобігання фінансовим правопорушенням 

 

 

Визначення переліку та статусу уповноважених суб’єктів у сфері 

запобігання фінансовим правопорушенням має суттєве значення для 

вдосконалення правових норм, які регулюють різноманітні аспекти 

фінансової діяльності. Зокрема, первинне їх виокремлення може 

здійснюватися виключно за наявності відповідної компетенції [112]. Як 

зазначає Даниленко А.П., компетенція є головною складовою змісту 

правового статусу кожного органу, яка доповнюється такими важливими 

елементами, як: завдання, функції, характер взаємозв’язків з іншими 

органами (як по «вертикалі», так і по «горизонталі»), місце в ієрархічній 

структурі органів виконавчої влади, порядок вирішення установчих і 

кадрових питань тощо [40. с. 189]. 

Юридична енциклопедія визначає поняття компетенції (лат. 

Сompetentia – відповідальність, узгодженість, від competere – взаємно 

прагнути, відповідати, підходити), як сукупності встановлених в офіційній 
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(юридичній чи неюридичній) формі прав і обов’язків, тобто повноважень 

будь-якого органу або посадової особи, які визначають можливості цього 

органу або посадової особи приймати обов’язкові для виконання рішення, 

організовувати і контролювати їх виконання, вживати у необхідних випадках 

заходи відповідальності тощо [263].  

Слід відзначити позицію щодо віднесення компетенції до 

компетенційного блоку (компетенція – сукупність прав та обов’язків) 

адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади на рівні з  

цільовим (який включає в себе мету, завдання та функції) та структурно-

організаційним (структурна складова – структура органу, схема 

організаційного підпорядкування структурних одиниць, схема розподілу 

завдань і функцій кожного структурного підрозділу; організаційна складова – 

порядок взаємодії між структурними підрозділами, а також взаємодії з 

іншими органами (як державними, так і недержавними) та 

громадськістю) [13, с. 100]. 

Функції у сукупності із повноваженнями складають компетенцію 

органу, в межах якої він діє – як елементи компетенції в широкому розумінні, 

а під компетенцією у вузькому розумінні мається на увазі тільки права і 

юридичні обов’язки органу, які складають його повноваження [235, с. 196]. 

Незважаючи на велику кількість визначень компетенції, думка більшості 

вчених зводиться до того, що це визначення має двочленну структуру – 

предмети відання і повноваження (права і обов’язки). Не існує єдиної думки і 

про те, що розуміти під цими предметами відання. Для одних це область 

суспільних відносин, в якій діє державний орган, або де він юридично 

компетентний, або система суспільних відносин, на яку здійснюється вплив 

органів влади або сферу їх державного керівництва. Недарма законодавство 

для визначення конкретних повноважень владного органу використовує 

дієслова у третій особі однини: «призначає», «координує», «керує» тощо. 

Адже саме така форма дає можливість найбільш точно висловити «двоїсту» 

сутність зазначених повноважень: вказати права органу, які водночас можуть 
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виступати його обов’язками. Голосніченко Д.І визначає повноваження як 

комплекс конкретних прав і обов’язків, які надаються для реалізації 

покладених на орган функцій. Поняття «повноваження» близькі за змістом із 

поняттям «компетенція». Водночас вони різняться насамперед за повнотою 

елементів, що є складовими того чи іншого явища [24, c. 26].  

Визначаючи дані поняття, вчені не одностайні щодо їх розмежування. 

Поширеною є думка про те, що компетенцією органу виступають ті ж самі 

повноваження, однак відповідним чином встановлені для виконання 

конкретному органу. Компетенція – це юридичне відображення 

(опосередкування) покладених на державні органи функції у спеціальних 

нормативно-правових актах шляхом закріплення цілей, завдань і необхідного 

для їх реалізації комплексу прав і обов’язків, тобто державно-владних 

повноважень [25, c. 154]. Як результат ми маємо доведену точку зору, що 

компетенція є поняттям ширшим та включає в свою структуру такий елемент 

як повноваження.  

Таким чином, компетенція як структурний елемент суб’єкта 

запобігання фінансовим правопорушенням складається з сукупності 

визначених повноважень, яких йому надано у межах конкретного предмету 

відання, які він має право вирішувати в процесі практичної діяльності. До 

суб’єктів загальної компетенції у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням, віднесено: Президента України, Кабінет Міністрів 

України, Верховну Раду України, місцеві державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування.  

Так, відповідно до ст. 85 Конституції України, до компетенції 

Верховної Ради України у сфері фінансової діяльності віднесено: прийняття 

законів з фінансових питань; затвердження Державного бюджету України та 

внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету 

України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання; затвердження 

рішень про надання Україною позик та економічної допомоги іноземним 

державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від 
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іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не 

передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їхнім 

використанням [86]. 

Президента України як главу держави, відповідно до ст. 106 

Конституції України, наділено владними повноваженнями, що реалізуються 

в різних сферах суспільних відносин, включаючи фінансові правовідносини, 

а саме: призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради 

Національного банку України; зупинення дії актів Кабінету Міністрів 

України з мотивів невідповідності їх Конституції; підписання законів, 

прийнятих Верховною Радою України; накладення вето щодо прийнятих 

Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до 

Конституції України) з подальшим поверненням їх на повторний розгляд 

Верховної Ради України. Крім того, Президент України на основі та на 

виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є 

обов’язковими до виконання на всій території України [86]. 

Кабінет Міністрів України є вищим органом загальної компетенції у 

системі виконавчої влади. Відповідно до ст. 116 Конституції України, він 

забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність України, 

здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання 

Конституції та законів України, актів Президента України; забезпечує 

здійснення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; 

розробляє і реалізує загальнодержавні програми економічного розвитку 

України; розробляє проект Закону «Про Державний бюджет України» і 

забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного 

бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання; 

організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

України, митної справи [86]. Крім того, Законом України «Про Кабінет 

Міністрів України» встановлено, що діяльність Кабінету Міністрів України 

спрямовується на забезпечення інтересів українського народу шляхом 

виконання Конституції та законів України, актів Президента України, 
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постанов Верховної Ради України, а також Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань 

державного управління у сфері, зокрема, економіки та фінансів (ст. ст. 19, 

20) [186]. 

Щодо органів місцевого самоврядування, то відповідно до ст. 143 

Конституції України, територіальні громади села, селища, міста 

безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування 

управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми 

соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їхнє 

виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-

територіальних одиниць і контролюють їхнє виконання; встановлюють 

місцеві податки і збори відповідно до закону [86].  

У понятті правового забезпечення профілактики правопорушень 

органами місцевого самоврядування, на думку А.Р. Лещука,  ключовими є 

такі елементи: система визначених нормативно-правовими документами 

власних (самоврядних) та делегованих державою попереджувальних заходів і 

способів, регламентація організаційної структури органів місцевого  

самоврядування, їх прав та обов’язків тощо [107, с.17]. Вказані положення 

корелюють з профільним Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», яким визначено, що виключно до компетенції сільської, селищної, 

міської ради належить вирішення питань щодо: затвердження місцевого 

бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання 

відповідного бюджету; встановлення місцевих податків і зборів та розмірів 

їхніх ставок у межах, визначених законом; утворення цільових фондів, 

затвердження положень про ці фонди; прийняття рішень щодо випуску 

місцевих позик; прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих 

бюджетів та джерел, а також щодо передання коштів з відповідного 

місцевого бюджету; прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного 

законодавства пільг щодо сплати місцевих податків і зборів [188]. 
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Шайтуро О. П., аналізуючи норми Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» щодо повноважень депутатів цього рівня у якості 

суб’єкта протидії злочинності, зазначає, що відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 11 

цього закону депутатам місцевих раднадано право порушувати перед 

керівниками правоохоронних і контролюючих органів питання, що зачіпають 

інтереси виборців, і вимагати їх вирішення, ч. 3 п. 2 цієї самої статті дозволяє 

вимагати усунення порушень законності й установлення правового порядку. 

Серед повноважень депутатів місцевих рад у пп. 1, 2 ст. 13 цього ж Закону 

закріплена можливість у письмовій формі вимагати в тому числі від 

керівників правоохоронних і контролюючих органів усунення порушень 

законності й установлення правового порядку (депутатське звернення), а 

також у встановлений термін отримати відповідь на звернення. Стаття 15 

цього закону повністю присвячена протидії злочинності, починаючи від 

права депутата місцевої ради вимагати припинення порушень, а також 

вимагати вжиття заходів щодо припинення порушень законності аж до 

притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, 

встановленої законом, посадових осіб або керівників відповідних органів, до 

яких звертався депутат місцевої ради, у разі невжиття ними необхідних 

заходів. Дослідниця прийшла до висновку, що загалом Закон України «Про 

статус депутатів місцевих рад» наділяє депутатів місцевих рад достатніми 

повноваженнями, щоб впливати на ситуацію в місцевій громаді, на 

вирішення питань місцевого значення, які є необхідними й важливими для 

повноцінної життєдіяльності жителів громади [252].  

До основних методів діяльності органів місцевого самоврядування у 

сфері протидії злочинності взагалі, та фінансовій зокрема, відносять 

переконання, контроль, примус, економічний метод та метод соціальної 

допомоги [254]. Так, відповідні органи місцевого самоврядування, на думку 

О.С. Шеремет, мають відстежувати та ретельно аналізувати детермінаційний 

комплекс економічної злочинності (цілком слушним цю тези застосовувати й 

до фінансової злочинності): соціально-економічні, правові, органіазійно-
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управлінські, соціально-психологічні та інші чинники, що її спричиняють, у 

тому числі пов’язані з недоліками правоохоронної та правозастосовчої 

діяльності. На думку науковця, особливу увагу заслуговує висвітлення 

соціально-психологічних факторів детермінант цього виду злочинності, а 

саме врахування врахування традицій, менталітету громад, економіко-

правову свідомість суспільства, а також правову свідомість громадян. 

Відповідно до факторів детермінації цих злочинів, органи місцевого 

самоврядування спільно з правоохоронними органами можуть пропонувати 

економічні, організаційні, правові, правозастосовній заходи щодо 

запобігання злочинам в економічній та податковій сферах, а також загальний 

механізм протидії злочинності [256].  

Щодо місцевих державних адміністрацій, то вони віднесені до 

суб’єктів загальної компетенції в сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням, виходячи із положень ст. 2 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації». Відповідно, місцеві державні адміністрації, у межах 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують: 

виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку; підготовку та виконання відповідних бюджетів; звіт 

про виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодію з органами 

місцевого самоврядування [189]. 

У свою чергу, згідно зі ст. 18 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», місцева державна адміністрація, зокрема, складає і подає на 

затвердження ради проєкт відповідного бюджету та забезпечує його 

виконання; звітує перед відповідною радою про його виконання; отримує від 

усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності 

інформацію, передбачену актами законодавства для складання і виконання 

бюджету; здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, 

культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального 

захисту населення, переданих у встановленому законом порядку в 

управління місцевій державній адміністрації вищими органами державної та 



88 

виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, 

пов’язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм 

та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, 

інших заходів, передбачених законодавством. 

В Європі попередження фінансової злочинності також частково 

реалізується за рахунок органів місцевого самоврядування [97]. Це дозволяє 

економити державне фінансування, а також більш ефективно розробляти і 

застосовувати медіа-фактори впливу на податкову культуру, враховуючи 

місцеву специфіку регіонів [32, с. 13]. 

Таким чином, суб’єкти загальної компетенції наділені 

повноваженнями, яких спрямовано на створення умов щодо протидії 

вчиненню фінансовим правопорушенням через належне забезпечення 

законності фінансової діяльності. 

Перелік суб’єктів, що безпосередньо здійснюють діяльність, пов’язану 

з запобіганням фінансовим правопорушенням та, які є органами спеціальної 

компетенції не є вичерпним. Як вже зазначалось, до них віднесено: 

Міністерство фінансів України, Бюро економічної безпеки, Рахункову 

Палату, Державну казначейську службу України, Державну податкову 

службу України та її територіальні органи, Державну митну службу України 

та митниці, Державну фінансову інспекція України.  

Первинно зазначимо, що Міністерство фінансів України є головним 

органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну фінансову, бюджетну та боргову політику, 

державну політику у сфері міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів, 

державну політику у сфері державного пробірного контролю, 

бухгалтерського обліку та аудиту, а також забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сфері контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства, державного фінансового контролю, державного 

внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування 
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бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, запобігання 

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення і т.д. Вказаний суб’єкт запобігання фінансовим правопорушенням 

реалізує надані повноваження через прийняття підзаконних нормативно-

правових актів, індивідуальних (адміністративних) актів та адміністративних 

договорів [172]. 

Міністерством фінансів України розроблено Стратегію реформування 

системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, згідно якої 

визначаються пріоритети центрального органу виконавчої влади у 

забезпеченні формування та реалізації державної податкової політики. 

Наявність потужної та ефективної системи управління державними 

фінансами є невід’ємною умовою для забезпечення стійкого економічного 

зростання і ефективного надання державних послуг, а також створення 

підґрунтя і стимулів для проведення реформ в інших сферах. Метою цієї 

Стратегії є побудова сучасної та ефективної системи управління державними 

фінансами, яка здатна надавати якісні державні послуги, ефективно 

акумулюючи ресурси та розподіляючи їх відповідно до пріоритетів розвитку 

держави у середньо- та довгостроковій перспективі [205].  

Правовий статус Державної податкової служби та Державної митної 

служби регламентовано профільними положеннями. Так, відповідно до 

Положення про Державну податкову службу України, Державна податкова 

служба України є центральним органом виконавчої влади, якого 

уповноважено реалізовувати державну податкову політику, державну 

політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. Що стосується Державної митної служби України, то 

це центральний орган державної виконавчої влади, на який покладено 

обов’язки щодо реалізації державної митної політики, державної політики у 

сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з 

питань митної справи. При цьому, Державна податкова служба України  
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наділена повноваженнями щодо контролю за надходженням до бюджетів та 

державних цільових фондів податків, зборів, платежів, а також за 

своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений 

законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за 

товари (послуги), проведенням розрахункових операцій, а також за наявністю 

ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню відповідно до закону [169], а Державна митна служба України 

– щодо дотриманням вимог законодавства з питань митної справи та за 

дотриманням підприємствами і громадянами установленого законодавством 

порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон 

України [169]. 

Відповідно до ст. 98 Конституції України, контроль від імені Верховної 

Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та 

їхнім використанням здійснює Рахункова палата [86]. До повноважень 

Рахункової палати, належить здійснення контролю за: використанням коштів 

Державного бюджету України відповідно до законів про Державний бюджет 

України на відповідний рік; утворенням, обслуговуванням і погашенням 

державного боргу України; ефективністю використання та управління 

коштами Державного бюджету України; використанням бюджетних коштів у 

частині фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій та 

делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої 

влади щодо доходів і видатків; своєчасним виконанням видаткової частини 

Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі 

коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їхнім 

цільовим призначенням; фінансуванням загальнодержавних програм тощо 

[200]. 

На Державну казначейську службу України покладено обов’язок щодо 

здійснення контролю за: здійсненням бюджетних повноважень при 

зарахуванні надходжень бюджету, взятих бюджетних зобов’язань 

розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими 
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зобов’язаннями; веденням бухгалтерського обліку всіх операцій щодо 

виконання бюджетів та складання звітності про їхнє виконання. Одночасно, 

виключно цей суб’єкт, здійснює оперативне управління наявними 

фінансовими ресурсами, що ним обліковуються [168]. 

Окремо слід звернути увагу на компетенцію Бюро економічної безпеки 

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

завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування 

економіки держави, а  саме: виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом 

аналізу структурованих і неструктурованих даних; оцінювання ризиків і 

загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та 

усунення; забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, 

виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що 

посягають на функціонування економіки держави; збирання та аналіз 

інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку 

держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому; 

виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та 

використанням міжнародної технічної допомоги тощо [145].  

Слід зазначити, що контрольним повноваженнями в сфері фінансової 

діяльності також наділено:  

 Державну фінансову інспекцію України щодо: використанням і 

збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, 

правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям 

зобов’язань; виконання функцій з управління об’єктами державної власності; 

цільового використання коштів державного і місцевих бюджетів; цільового 

використанням і своєчасного поверненням кредитів (позик), отриманих під 

державні (місцеві) гарантії; складенням бюджетної звітності, паспортів 

бюджетних програм та звітів про їх виконання;  усуненням виявлених 

недоліків і порушень тощо [171];  

Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку щодо 

здійснення державного регулювання та контролю за випуском та обігом 
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цінних паперів та їхніх похідних на території України, а також у сфері 

спільного інвестування [155];  

Державну службу фінансового моніторингу України щодо запобігання 

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення [170]. 

Таким чином, система суб’єктів запобігання фінансовим 

правопорушенням, яких наділено спеціальною компетенцією є досить 

розгалуженою та потребує окремого теоретико-правового аналізу.  

В даному випадку вважаємо за необхідне привести міжнародний досвід 

функціонування окремих державних органів та їх ролі у запобіганні 

фінансовим правопорушенням, а також порядок роз приділення повноважень 

між різними інституціями. У світовій практиці виділяється чотири основні 

варіанти організації системи виявлення, розкриття і розслідування 

податкових злочинів: 1) наділення окремих підрозділів податкових органів 

правом розслідування кримінальних справ про податкові злочини (Болгарія, 

Ізраїль, Швейцарія, Південна Корея, Японія); 2) створення спеціальних 

правоохоронних органів (податкової поліції) (Німеччина, США, 

Таджикистан, Україна); 3) полягає в наділенні повноваженнями з 

розслідування податкових злочинів органів фінансових розслідувань 

(фінансової гвардії, поліції або міліції) (Білорусь, Грузія, Італія, Казахстан, 

Киргизія, Латвія, Румунія, Хорватія); 4) наділення аналогічними функціями 

інших правоохоронних органів (економічної або кримінальної поліції) 

(Греція, Молдова, Франція, Фінляндія, Швеція)  [105, С.267]. 

В результаті проведеного аналізу способів розподілу повноважень по 

боротьбі з податковими злочинами в різних країнах в Звіті виділяються 

наступні чотири моделі. 

 Модель 1: податкова адміністрація відповідає за керівництво і 

проведення розслідувань. Дана модель застосовується в Австралії, Канаді, 
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Німеччині, Греції, Індії, Ірландії, Кореї, Нової Зеландії, Південній Африці, 

Швейцарії, Великобританії та США. 

Модель 2: податкова адміністрація відповідає за проведення 

розслідувань під керівництвом генерального прокурора. Дана модель 

застосовується в Австрії, Чилі, Голландії, Португалії, Швеції, Іспанії та 

США. В даний час в Іспанії розслідування податкових злочинів проводиться 

під керівництвом допитує судді. 

Модель 3: спеціалізований податковий орган під наглядом 

Міністерства фінансів, але не входить до податкової адміністрації, відповідає 

за проведення розслідувань. Дана модель застосовується в Греції, Ісландії і 

Туреччини. 

Модель 4: поліція або прокуратура відповідають за проведення 

розслідувань. Дана модель застосовується в Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, 

Франції, Японії, Люксембурзі, Мексиці, Норвегії, Словаччини та 

Словенії [261].  

Дещо відокремлено розглядається Італія, яку включено до 

вищевказаних чотирьох моделей. В Італії повноваження з проведення 

розслідувань фінансових злочинів, включаючи податкові злочини, передані 

Фінансовій гвардії (Guardia di Finanza). Фінансова гвардія контролює 

практично всі сфери фінансово-господарської діяльності, в т.ч. ті, якими 

Італія традиційно славиться, - футбол і моду.  

Основні завдання Фінансової гвардії Італії - податковий контроль; 

нагляд за акцизами; митний контроль, контроль витрачання державних 

коштів; протидія організованій злочинності; фальшивомонетництво; 

запобігання та протидію шахрайству в системі Євросоюзу; нагляд за 

законністю при проведенні державних закупівель, розміщенні замовлень, 

проведення торгів; захист патентів, авторських прав, в т.ч. захист 

національної продукції та італійських торгових марок; захист культурної та 

археологічної спадщини Італії; організація взаємодії з іншими 

правоохоронними, контролюючими органами країни. Центральним апаратом 



94 

відомства є Генеральне командування, яке визначає стратегічні завдання, 

курирує роботу керівників структурних підрозділів служби, здійснює 

загальну внутрівідомчу і міжвідомчу координацію. 

Структурно відомство також складається з шести міжобласних 

командувань, одного інспекторського управління підготовки кадрів, 

двадцяти обласних командувань, одного командування спеціальних відділів, 

одного повітряно-морського центрального командування, двадцяти відділів 

технічної, тиловий і адміністративної підтримки і 102 командувань 

провінцій.  

У свою чергу командування спеціальних відділів координує діяльність 

наступних трьох підрозділів Фінансової гвардії Італії: 

1. Командування по захисту державних фінансів, яке проводить 

вивчення витрачання державного бюджету та бюджетів муніципалітетів, а 

також вивчає факти шахрайства як в країні, так і в рамках Євросоюзу, на 

підставі проведеної всебічної аналітичної роботи розробляє плани заходів 

для територіальних підрозділів відомства. 

2. Командування по захисту економіки. До завдань даного підрозділу 

відноситься захист державних заощаджень, руху внутрішньодержавних 

грошових потоків, фінансових ринків, у т.ч. за допомогою боротьби з 

нецільовим використанням державних коштів, протидії відмиванню 

незаконно отриманих доходів, а також організованої злочинності в 

економічній сфері. Для виконання зазначених завдань призначені підрозділи 

по валютним злочинам та Центральної слідчої служби щодо протидії 

організованій злочинності. 

3. Командування спеціальних підрозділів, яке безпосередньо взаємодіє 

з регіональною владою, парламентськими комісіями з розслідування, 

Верховним комісаром по запобіганню і протидії корупції та іншим 

незаконним явищам, а також іншими органами влади. 

Додатково до структури Фінансової гвардії Італії включено місії, 

постійні і тимчасові представництва за кордоном і в міжнародних 



95 

організаціях. Загальне керівництво Фінансової гвардією здійснює міністр 

економіки і фінансів Італії [228]. 

Так, при аналізі зарубіжного досвіду побудови моделі протидії 

податковим правопорушенням, неможливо обійти увагою досвід США – 

країни з найвищими та найстабільнішими показниками економічного 

розвитку. Центральною ланкою у механізмі протидії та розслідування 

податкових злочинів в США є Федеральне податкове управління Служби 

внутрішніх доходів (СВД). В рамках СВД діє Управління податкових 

розслідувань. Крім зазначених підрозділів в США податковою сферою 

займаються кілька спеціальних державних інститутів: Конгрес, прокурорські 

відділи Міністерства юстиції, податкові суди. Особливу роль відіграють 

оперативні підрозділи, функціональні та інформаційно-аналітичні служби, 

криміналістичні лабораторії. 

У США перед податковою службою поставлено три основні завдання: 

сприяти добровільному дотриманню податкових законів; намагатися 

максимально задовольняти інтереси платників податків і зменшувати 

адміністративне навантаження на них; 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 і високого рівня кваліфікації 

службовців [41.С.190].  Вважаємо, що для України може бути прийнятним 

цей досвід США. 

Служба внутрішніх доходів США є центральним, але не єдиним 

податковим органом США, який безпосередньо реалізує фіскальну функцію 

держави. У США, як державі з федеративним устроєм, фіскальна система має 

три рівні: на верхньому рівні - СВД, яка здійснює контроль за дотриманням 

податкового законодавства і збором федеральних податків; на середньому 

рівні - податкові служби штатів, так звані департаменти доходів, які 

збирають податки і збори, що вводяться законодавчими зборами штатів; вони 

очолюються головами виконавчої влади штатів, тобто губернаторами, і 
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складаються з підрозділів, які вирішують питання ідентифікації та реєстрації 

платників податків, податкових декларацій і грошових переказів, розрахунків 

сум податків, їх примусового стягнення, надання допомоги платникам; на 

нижньому рівні - місцеві податкові органи, які здійснюють стягнення 

податків, введених місцевими органами влади [7, С.175]. 

Загальне керівництво СВД здійснює глава служби - комісіонер по 

внутрішнім доходах на підставі делегованих йому міністром фінансів 

повноважень. Комісіонер призначається Указом Президента США за згодою 

Сенату. Він несе відповідальність за виконання законодавства про 

податки [214, с.5].  

СВД як структурний підрозділ Міністерства фінансів США складається 

з наступних підрозділів: Служба обробки податкових декларацій; Служба 

перевірки податкових декларацій; Служба справляння податків; Служба 

кримінальних розслідувань - це силова структурна одиниця СВД, єдиний 

орган, який забезпечує примусове виконання податкових законів. Працівники 

служби називаються податковими агентами і наділені широкими 

повноваженнями, співпрацюють з місцевими прокурорськими органами, 

іноді взаємодіють з Федеральним бюро розслідувань. 

Таким чином, аналіз зарубіжного досвіду побудови і функціонування 

механізмів протидії податковим злочинам дозволив констатувати, що 

ключові відомства, які беруть участь у протидії податковим злочинами, 

включають податкову адміністрацію; митну адміністрацію; органи по 

боротьбі з відмиванням коштів, включаючи підрозділи фінансової розвідки 

(FIU); органи поліції і спеціалізовані правоохоронні органи, органи 

прокуратури; і фінансових регуляторів. Країни використовують різні 

організаційні моделі при структуруванні окремих відомств. Деякі з цих 

моделей існують досить давно і були створені в результаті розвитку 

правоохоронної структури держави. Інші моделі є відображенням недавніх 

політичних рішень. Кожна організаційна модель має визначальними 

характеристиками, які повинні враховуватися при розробці стратегій для 
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міжвідомчого співробітництва в цілях досягнення максимальної вигоди від 

такої співпраці. Питання про те, який саме орган відповідає за певний вид 

діяльності, буде безпосередньо впливати на процес і домовленості, які 

необхідно буде досягти для досягнення бажаного результату від співпраці. 

В цій частині дисертації 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, що суб’єкти загальної компетенції наділені 

повноваженнями, що спрямовані на створення умов стосовно протидії 

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. 

 

 

2.3. Інститути громадянського суспільства як суб’єкти запобігання 

фінансовим правопорушенням 

 

 

Практика останніх років продемонструвала, наскільки необхідна 

розвинена система громадських об’єднань. З їх допомогою люди можуть 

спільно вирішувати загальні проблеми, задовольняти та захищати свої 

потреби та інтереси в сфері політики, економіки, культури, у всіх галузях 

суспільного життя. Це незалежні від держави організації, здатні впливати на 

державні інститути і в той же час захищати від їх необґрунтованого 
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втручання в суспільне життя. 

Сьогодні недержавні громадські організації об’єднують тисячі людей 

для здійснення правозахисної діяльності, підтримки соціально незахищених 

верств населення, розвитку студентства, молоді, а також беруть активну 

участь у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого 

самоврядування [249]. 

У цьому аспекті актуальними є висновки О. С. Лотюк, яка відзначила, 

що активність громадських організацій, волонтерських рухів та інших 

традиційних і нових інститутів громадянського суспільства сприяє 

формуванню новітньої парадигми національного державотворення, яка 

ознаменувалася переходом від опіки держави розвитком громадянського 

суспільства до визнання рівного публічного партнерства держави, 

громадянського суспільства» [110, с. 4-5].  

Запобігання фінансовим правопорушенням є специфічним видом, який 

передбачає наділення суб’єктів, які її здійснюють відповідними 

повноваженнями. При цьому, інститут громадського суспільства в останні 

роки посилює роль та значимість у процесі запобігання фінансовим 

правопорушенням. Превагою, у порівнянні із іншими суб’єктами 

інституційної системи запобігання фінансовим правопорушенням є вищий 

елемент довіри, відсутність імперативної складової у відносинах, відповідно 

й кращий результат.  

Питання визначення ролі громадських об’єднань у механізмі 

запобігання фінансових правопорушень можна віднести до малодосліджених. 

В основному вченими досліджувались роль громадськості  у запобіганні 

злочинності. Суттєвим кроком у цьому напрямку стало монографічне 

дослідження, присвячене комплексному дослідженню теоретичних і 

прикладних проблем участі громадськості у запобіганні злочинності 

колективу авторів  В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко та ін. [31]. 

Такий стан речей негативно позначається на загальних показниках цього 
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виду правопорушень та побудові Стратегії протидії фінансовим та 

податковим злочинам.  

З огляду на зазначене у цьому підрозділі дисертацій висвітлимо 

основні теоретико-правові засади функціонування інституту громадського 

суспільства як суб’єкта запобігання фінансовим правопорушенням. Так, В.В. 

Сташина до суб’єктів запобігання правопорушенням відносить усі державні 

органи, громадські організації та окремі громадяни, які спрямовують свою 

діяльність на розроблення і реалізацію заходів, пов’язаних із запобіганням, 

обмеженням, усуненням криміногенних явищ і процесів, що породжують 

злочини, а також на їх недопущення на різних стадіях злочинної поведінки, у 

зв’язку з чим мають права, обов’язки і несуть відповідальність [140]. 

На думку А. Колодія, громадянське суспільство – це сфера спілкування 

та солідарності, спонтанної самоорганізації і самоврядування вільних 

індивідів на основі добровільно сформованих асоціацій громадян, яка 

захищена необхідними законами від прямого втручання й регламентації із 

боку держави [74]. До інститутів громадянського суспільства авторкою 

віднесено: громадські організації, професійні та творчі спілки, організації 

роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації 

населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі 

товариства й установи, легалізовані відповідно до законодавства. 

У широкому соціальному контексті загальноприйнятим є визначення 

«громадськості» як соціально активної частини суспільства, яка на 

добровільних засадах бере участь у житті цього суспільства та виражає його 

думку [53]. У розумінні Ю. Хабермаса, «громадськість» – це специфічний 

соціальний квазісуб’єкт, орієнтований на раціональне обговорення загальних 

проблем за участю всіх громадян. Термін «громадськість» Ю. Хабермас 

пов’язує з поняттям «публічна сфера». Громадськість покликана в процесі 

комунікації її учасників виробляти критичні судження, думки, формулювати 

їх та придавати гласності; вона може викликати значущу для громадян цілої 

країни дискусію (наприклад, диспут навколо відміни або ухвалення 



100 

важливого закону, проблеми оцінки злочину, що приголомшив все 

суспільство); вона повинна виявляти слабкі та сильні сторони 

функціонування держави, критично осмислювати прийняті чиновниками 

рішення [12].  

Американський соціолог Г. Блумер розглядає «громадськість» як тип 

колективної поведінки. На його думку, це певне групування людей 

утворюється як відгук на деяку ситуацію чи проблему. Індивіди усередині 

громадськості інтенсивно беруть участь в обговоренні якої-небудь проблеми, 

шукають її вирішення. Вони можуть бути знайомі або ні, можуть регулярно 

зустрічатися чи жити в різних куточках країни, але вони обов’язково 

включені в обговорення однієї проблеми – наприклад, уведення або відміну 

смертної кари. Громадськість у цьому розумінні «виникає» тільки разом із 

проблемою, вона не має організаційної форми, індивіди в ній не наділені 

фіксованими ролями. Громадськість не відрізняється одностайністю, вона 

перебуває у стані дискусії, її склад може змінюватися. Таким чином, 

громадськість набуває свій особливий тип єдності і можливості діяти, 

завдяки досягненню колективного рішення [15].  

У результаті аналізу вищевказаних думок можна зробити висновок, що 

у понятті «громадськість» вкладається два основних значення: перше з них 

пов’язане з абстрактною якістю «громадська солідарність», а друге – із 

діючим соціальним суб’єктом, активними групами людей. Якщо термін 

«громадянське суспільство» за різних часів розумівся як політична доктрина 

або ідея, то «громадськість» – ближче до практики та традицій суспільного 

життя. Для громадськості, як і для громадянського суспільства, характерні: 

потреба у спілкуванні, орієнтація на колективну діяльність, пріоритет 

громадських інтересів перед індивідуальними, активне вираження своєї 

суспільної позиції» [262]. Головним результатом реалізації ідей цих 

інститутів є створення системи соціального контролю за владою та 

формування соціальної держави.  
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Важливо звернути увагу  на міжнародні стандарти, якими врегульовано 

визначення «поняття» та основні засади діяльності інститутів громадського 

суспільства. Так, у європейському Кодексі кращих практик участі 

громадськості [266] термін «громадськість» використовується для 

позначення організацій громадянського суспільства, у тому числі об’єднань 

волонтерів, некомерційних організацій, асоціацій, фондів, благодійних 

організацій, також географічних спільнот або спільнот за інтересами і 

правозахисних груп. Основні види діяльності неурядових організацій 

зосереджені на принципах соціальної справедливості, правах людини, 

демократії та верховенства права.  

У звіті Координатора проектів ОБСЄ з національних практик по 

зміцненню довіри між державою та громадянським суспільством поняття 

«громадянське суспільство», розглядається крізь призму соціального 

простору поза урядовими, бізнес-орієнтованих і сімейних відносин і 

діяльності, у його рамках люди добровільно приєднуються до різних форм 

участі в суспільному житті та відповідної діяльності згідно із загальними 

інтересами, цілями або цінностями [28]. 

У Документ Копенгагенської наради Конференції щодо людського 

виміру НБСЄ [48] країни-учасниці ОБСЄ в окремому порядку поклали на 

себе зобов’язання забезпечувати можливість окремим особам здійснювати 

право на асоціацію, включаючи право створювати, приєднуватися та 

ефективно приймати участь у діяльності неурядових організацій, які 

прагнуть заохочувати і захищати права людини і основні свободи [230]. 

Окрім цього, в право на свободу асоціацій, яке визнано одним із основних 

елементів динамічної, плюралістичної та представницької демократії, 

знайшло своє відображення і регламентацію  втаких основних міжнародно-

правових актах загального і регіонального характеру як: ст. 20 Загальної 

декларації прав людини [56]; ст. 21 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права [120], ст. 11 Європейської конвенції про захист прав людини 

і основних свобод [54]; ст. 15 і ст. 16 Американської конвенції з прав 
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людини [2]; Конвенції  про доступ до інформації, участь громадськості  в 

процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 

довкілля [80] та ін.  

Що стосується національного законодавства, то засадами 

функціонування інституту громадського суспільства є: Конституція України 

[56], Закони України «Про громадські об'єднання» [152], «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації» [144], постанова Кабінету Міністрів 

України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики» від 03.11.2010 р. № 996, [161] Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо механізмів участі громадськості у 

бюджетному процесі на місцевому рівні, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 03.03.2020 р. № 94 [166], Наказ Державної 

казначейської служби України від 01.07.2019 р. № 188 «Про затвердження 

складу Громадської ради при Державній казначейській службі України» 

[181], Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» [190], 

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [199], 

«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону» [211], «Про свободу совісті та релігійні організації» [203], «Про 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» [193], «Про асоціації 

органів місцевого самоврядування» [143], та ін. 

До інститутів громадянського суспільства як суб’єктів запобігання 

фінансовим правопорушенням може бути віднесено такі установи: 

громадські організації, громадські спілки, благодійні організації, професійні 

спілки, асоціації організації роботодавців, недержавних засобів масової 

інформації, інших непідприємницьких товариств та установ, що легалізовані 

відповідно до законодавства та ін.  

Принципами створення і діяльності громадянських об’єднань є: 

1) добровільності; 2) самоврядності; 3) вільного вибору території діяльності; 

4) рівності перед законом; 5) відсутності майнового інтересу їх членів 

(учасників); 6) прозорості, відкритості та публічності. Однією із гарантій 
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участі в громадських об’єднаннях є добровільність вступу і виходу. Окрім 

цього, належність чи неналежність до громадського об’єднання не може бути 

підставою для обмеження прав і свобод особи або для надання їй будь-яких 

переваг [152]. 

Цікавими видаються висновки М. Г. Колодяжного, зроблені на підставі 

матеріалів одного із конгресів ООН щодо класифікації діяльності 

громадськості та форм її активізації у сфері запобігання злочинності за 

спрямованістю та такі види: 1) вивчення стану місцевої злочинності; 

2) запобігання рецидивній злочинності; 3) охорона громадського порядку; 

4) надання безоплатної юридичної допомоги; 5) фінансове заохочення 

громадськості за її внесок у справу запобігання злочинності; 6) використання 

засобів комунікації у запобіганні злочинності; 7) інші напрями діяльності 

[267, с. 33]. 

В теорії існує підхід, за якого викорелюється три основні форми участі 

громадськості у питаннях запобіганні і протидії корупції, 

зокрема: 1) інформативна; 2) консультативна; 3) активна.  

Інформативна участь є взаємодією суб’єктів владних повноважень із 

громадянами й об’єднаннями громадян, в ході якої суб’єкти владних 

повноважень надають інформацію, що стосується процедури прийняття ними 

відповідних рішень. Формування та здійснення державної політики є 

прозорим лише за умови повного та відкритого інформування громадян, яке 

здійснюється як на вимогу або за запитом громадян та їх об’єднань, так і за 

ініціативою суб’єктів владних повноважень [257]. 

Консультативна участь є особливою формою участі громадськості у 

запобіганні корупції, оскільки саме нею забезпечується здійснення 

зворотного зв’язку між громадянином і владою. Консультації із 

заінтересованими особами спрямовані на забезпечення якісного виконання 

суб’єктами владних повноважень своїх функцій і завдань. Це не в останню 

чергу пов’язано з вивченням альтернативних поглядів, усвідомлення різниці 

між ними і необхідністю досягнення певного консенсусу [16].  Щодо 
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активної форми, то вона за своєю сутністю є партнерством суб’єктів владних 

повноважень та громадян і їх об’єднань, яке перш за все полягає у виконанні 

другими роботи, пов’язаної з формуванням політики держави та прийняттям 

рішень за дорученнями перших [67]. 

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.  

Вагома роль інституту громадянського суспільства у процесі 

запобігання фінансовим правопорушенням, обґрунтовується наданням його 

представникам повноважень на: а) здійснення контрольних функцій; 

б) здійснення моніторингу стану запобігання фінансовим правопорушенням; 

в) направлення звернення до компетентних органів (зокрема, у формі скарг, 

пропозицій, запитів); г) здійсненні експертизи проєктів нормативно-правових 

актів; ґ) прийняття участі у проведенні органами виконавчої влади 

консультацій із питань формування й реалізації державної політики у сфері 

запобігання фінансовим правопорушенням; д) ініціювання публічного 

громадського обговорення; е) організація та проведення публічних заходів 

(наприклад, конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим 

столом, зборів, зустрічей (нарад), інтернет-конференцій, відео конференцій 

тощо); є) ініціювання проведення засідань громадських рад, інших 

допоміжних органів тощо. 

Що ж до гарантій законності участі громадськості у відносинах щодо 

запобігання фінансовим правопорушенням, слід звернути увагу на межі їх 

допустимої поведінки, встановлені законом і відповідальність, яка наступає 

за вихід за них, а саме: ст. 36 Конституція України гарантує право на свободу 

об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і 



105 

захисту своїх прав та свобод і задоволення політичних економічних, 

соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, 

встановлених законом в інтересах національної безпеки і громадського 

порядку охорони здоров’я населення або захисту прав та свобод інших 

людей;  п. 3 ст. 42 Конституції України регламентує, що держава захищає 

права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та 

усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій. Тобто 

звертається увага, що захист прав споживачів є не тільки завданням держави, 

але і громадянського суспільства. Таким чином, об’єднання громадян, їх 

члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в 

діяльності щодо запобігання корупції мають права, які зазначені в законах 

України [248]. При цьому головним обов’язком є дотримання розумних 

обмежень, передбачених законом, за порушення яких винні особи 

притягуються до юридичної відповідальності. Таким чином Україна виконує 

взяті на себе зобов’язання та прагне до формування активного й небайдужого 

громадянського суспільства [87]. 

Стратегія залучення громадськості до запобігання порушенням 

базується на уявленнях, що протиправні діяння: є фактором, який порушує 

нормальне життя всього суспільства; торкається безпеки всього суспільства і 

кожного його члена окремо; зачіпає безпосередньо суспільство і його членів 

не лише з моральної, фізичної, психічної, духовної, матеріальної, а й з 

економічної (у широкому сенсі цього поняття) точки зору [85]. 

У теперішній час відбувається відхід від державоцентричної до 

людиноцентричної ідеології праводержавотворення, що знайшло своє 

відображення у ціннісній переорієнтації зв’язків держави та людини, в яких 

людина стала пріоритетом, активним учасників державотворчих та 

правотворчих процесів, інститути громадянського суспільства все активніше 

долучаються до процесів правореалізації [89]. Виокремлюється принцип 

людиноцентризму – визнання людини, а не норми, правового припису, 
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суспільства або держави центром правової реальності, навколо потреб та 

системи комунікацій якої обертається світ правових явищ [55]. 

Заслуговую на увагу думка Ю. М. Оборотова, що зміцнення 

правопорядку в Україні безпосередньо пов’язано з декількома 

чинниками: 1) із зміною смислової характеристики українського права, 

баченням його в якості ціннісно-нормативної системи при зміні рольової 

позиції юристів в організації та функціонуванні правової сфери; 2) із 

цілеспрямованим формуванням у громадян України ціннісного ставлення до 

держави, її інститутів, їх діяльності. Науковець розвиває думку й стверджує, 

що сучасна криза законодавчого права в Україні обумовлюється не тільки 

принциповими змінами в існуючій системі відносин «людина – суспільство – 

держава», а й у зростаючій нездатності формалізованих нормативів реагувати 

на швидкісні зміни в самому соціальному житті та людському 

існуванні [129].  

Участь громадян у державницьких процесах та інформованість про 

суть процесів є базовими та взаємопосилюючими факторами підвищення 

довіри громадян до влади. Якщо громадяни цікавляться діяльністю влади, 

проявляють наполегливість у вирішенні суспільних проблем за допомогою 

інститутів влади, можуть побачити позитивні результати таких зусиль, то 

поступово між владою і громадянином встановлюється довіра. Якщо 

громадяни зневірюються в діях влади, відмовляються від використання своїх 

прав цивілізованого впливу на дії чиновників, у суспільстві виникає недовіра, 

яка втілюється у деструктивних формах соціального протесту, зокрема у 

несплаті податків. З іншого боку, чиновники, що походять із того ж 

соціального середовища, що й інше населення, «хворіють» тими ж 

соціальними хворобами та закріплюють стереотипи, через які податкова 

сумлінність перебуває на дуже низькому рівні [70]. 

Тільки громадянське суспільство здатне в повній мірі усвідомити 

специфічну роль фінансового механізму, суть податкового права і 

бюджетного  управління, а також оцінити протиправність ухилення від 
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сплати обов’язкових платежів, податків [39, с. 37]. Із свого боку держава 

повинна постійно і невпинно демонструвати своїм громадянам як платникам 

податків, що кошти, які передані ними в розпорядження держави, 

використовуються владою за призначенням ефективно і прозоро, як для 

суспільства загалом, так і для окремого громадянина. 

Формування податкової культури повинно бути визнане необхідною 

умовою підвищення рівня податкових надходжень і зниження податкової 

злочинності та здійснюване інститутами держави та громадянським 

суспільством загалом. Основними механізмами у цьому процесі є: 

просвітницька діяльність із громадянами стосовно специфічного значення 

податкового механізму у суспільстві, способів його адміністрування, 

податкового права; формування соціальної відповідальності бізнесу, участь 

громадян у контролі за використанням податкових коштів [34]. 

Не зважаючи на те, що чисельність громадських організацій в України 

становить близько 50 000 організацій, питання запобігання фінансових 

правопорушень як основна діяльність інститутами громадського суспільства 

обираються доволі рідко. При цьому, найпоширенішими сферами діяльності 

громадських організацій залишаються: розроблення та впровадження 

освітніх і навчальних програм, питання медицини, гендерна політика, захист 

прав дітей, та ін. Одночасно слід звернути увагу, що в Україні передбачено 

можливість утворення 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 громадської ради як дорадчо-

консультативного органу (наприклад, Громадська рада при Державній 

казначейській службі України [181], Громадська рада при Державній митній 

службі України та ін.). 

Діяльність громадських рад врегульовано Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 р. № 996 [161] та іними 
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актами законодавства. До компетенції громадських рад серед іншого може 

бути віднесено й запобігання фінансовим правопорушенням. Члени 

громадських рад уповноважені здійснювати моніторинги, перевірки, 

надавати пропозиції, звертатись зрізних питань, приймати участь в колегіях, 

нарадах, тощо. Дана постанова наразі дещо обмежує право на стоврення та 

участь у громадській раді, оскільки передбачає можливість функціонування 

тільки при прямо визначених, зокрема:  органах 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. З метою забезпечення 

прав громадськості, пропонуємо 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». 

Одночасно перспективним напрямком діяльності громадської ради як 

суб’єкта запобігання фінансовим правопорушенням повинно стати: розвиток 

міжнародного співробітництва в цьому напрямі, обміну передовим досвідом, 

упровадження міжнародних проєктів, націлених на недопущення вчинення 

фінансових правопорушень, проведення роз’яснювальних кампаній тощо. 

В даному випадку доцільно звернутись до міжнародного досвіду 

залучення громадськості щодо вирішення пиатнь, пов’язаних із запобіганням 

фінансовим правопорушенням. Зокрема, в США спеціальними органами у 

сфері протидії злочинності, що здійснювали свої функції переважно шляхом 

реалізації відповідних профілактичних програм, в яких громадськість є 

одним із основних суб’єктів, відносяться:  Консультативна виправна рада; 

Комітет по боротьбі із злочинністю молоді та неповнолітніх при 
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Президентові США; Міжвідомча рада щодо координації національних 

програм боротьби із злочинністю молоді; Національна консультативна рада 

із запобігання зловживання алкоголю; Національна комісія щодо цілей та 

стандартів функціонування системи кримінальної юстиції та розробки 

довгострокових програм запобігання злочинності; Національний центр 

безпеки у школах, та ін. [20]. Аналіз різних профілактичних програм, які 

здійснюються в межах роботи таких організацій, засвідчує, що кількість цих 

проєктів на даний час у США сягає за сотню; приймаються вони на різних 

рівнях (федеральному, конкретному штаті чи місцевому); реалізуються в 

межах первинного (загальносоціального), вторинного (профілактичного) чи 

третинного (профілактика рецидиву) рівнів запобігання злочинності; 

спрямовані на протидію, як правило, конкретному виду злочинності чи її 

фоновому явищу [75]. При цьому, якщо для США широка участь органів 

місцевого самоврядування у здійсненні поліцейської діяльності є давньою 

історичною традицією, у країнах Центральної Європи подібні процеси є 

відносно новими. Однак найвдаліша система громадської профілактики 

створена в Японії, де, на відміну від інших країн, фіксується досить низький 

рівень злочинності. Активну роботу в цьому напрямі веде Асоціація 

профілактики злочинів – напівгромадська, напівдержавна організація, 

підрозділи якої функціонують на різних рівнях (від загальнонаціонального до 

місцевого) при кожному відділенні поліції. Низовими ланками цієї асоціації є 

пункти попередження злочинів, що працюють у тісному контакті з 

квартальними комітетами самоврядування Японії [98]. 

Для того, щоб досягти поставленої мети у вигляді зменшення 

показників фінансових правопорушень за допомогою активної участі 

недержавних суб’єктів, бажано врахувати такі форми громадського впливу, 

які широко поширені в різних країнах світу, зокрема:  

 врахування думки громадськості при призначенні керівника місцевої 

поліції, оцінка ефективності роботи поліції та податкової інспекції з 

урахуванням ступеня її взаємодії з населенням (Великобританія); 
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 проведення податковою інспекцією просвітніх заходів у вигляді днів 

відкритих дверей в районних відділеннях з метою налагодження 

доброзичливих відносин з місцевим населенням і популяризації професії 

державного службовця (США) [77]; 

 розробка на державному і місцевому рівнях спеціальних 

профілактичних програм щодо попередження окремих видів злочинності 

(неповнолітніх, проти власності, насильницької і т.п.) із залученням 

допомоги громадян у здійсненні зазначених програм (ФРН, Франція, 

Австралія, Канада); 

 популяризація участі місцевого населення в роботі добровільних 

об’єднань з охорони правопорядку і боротьбі з економічною злочинністю на 

безоплатній основі (США, Великобританія); 

 розширення практики обліку роботодавцями попередньої 

безкоштовної громадської діяльності молодих людей при їх призначенні на 

вакантні посади на підприємствах, установах та організаціях усіх форм 

власності (Нідерланди); 

 стимуляція активної участі молоді в охороні громадського порядку 

шляхом надання пільг під час вступу до вищих навчальних закладів (США); 

 оголошення як загальнонаціональних, так і місцевих конкурсів з 

обрання кращого патруля добровольців або кращого документального 

фільму про діяльність громадських формувань правоохоронної 

спрямованості (США, РФ); 

 створення на державному та місцевому рівнях спеціального фонду, 

який здійснює матеріальну винагороду тим громадянам, які надали 

правоохоронним органам інформацію про злочини, які вчинені або 

готуються, та осіб, які їх вчинили (США, Великобританія, РФ, Республіка 

Казахстан); 

 розробка інформаційних ресурсів типу «Карта злочинності», які 

розміщуються на сайтах міських відділів поліції і інформують громадян про 

найбільш криміногенних районах (США, Великобританія); 



111 

 проведення локальних кримінологічних експериментів по перевірці 

ефективності тієї чи іншої кримінологічної теорії (наприклад, теорії 

«розбитих вікон») з подальшим впровадженням результатів експерименту на 

більшій території (Нідерланди, Великобританія, США); 

 сприяння державі у використанні досягнень вчених в практичній 

правоохоронної діяльності, скорочення кількості бюрократичних перепон 

щодо зменшення періоду реального впровадження результатів 

кримінологічних досліджень в життя (США, Великобританія) [32]. 

Важливо також зазначити про роль, міжнародних інституцій, які у 

взаємодії з державними органами та інстутами громадського суспільства 

запобігають вчиненню фінансових правопорушершнь та злочинності у 

глобальному масштабі. До прикладу,  

1) ФАТФ, який є міжурядовий органом, метою роботи якого є розвиток 

і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби з 

фінансовою, податковою злочинністю, з відмиванням грошей. ФАТФ 

відстежує процеси імплементації таких заходів, вивчає способи і техніку 

відмивання грошей, розробляє превентивні та заходи, сприяє 

загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням грошей 

Виконуючи зазначені функції, ФАТФ плідно співпрацює з багатьма 

міжнародними організаціями, чия діяльність також спрямована  на протидію 

відмиванню «брудних» грошей. 

2) підрозділи ООН, до яких відносяться: 

- СІСР - Центр по боротьбі з міжнародною злочинністю, 

відповідальний за боротьбу з транснаціональною злочинністю та запобігання 

їй, корупцією, а також надання допомоги різним країнам в ратифікації 

Конвенції про протидію міжнародній злочинності та ін.; 

- ODCCP - офіс з контролю над наркотиками і попередження злочинів, 

завданнями якого є: боротьба з нелегальним поширенням наркотиків і з 

організованою злочинністю, з відмиванням грошей, отриманих від цих 

злочинів; сприяння у запроваджені законодавство проти відмивання грошей, 
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а також розвивати і підтримувати структури, які борються з ним за 

допомогою різних програм ODCCP, відстежує і аналізує проблеми, пов’язані 

з відмиванням грошей, а також є посередником ми ж ООН та іншими 

міжнародними організаціями; 

 CJIN - Інформаційна мережа з питань злочинності і законності, яка 

забезпечує важливу базу даних з посиланням на адреси сайтів Інтернету; 

3) спеціальні служби, які доповнюють і підтримують діяльність слідчих 

органів і правосуддя у всіх країнах світу, зокрема: 

 Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) (в тому числі, 

підрозділ Генерального секретаріату Інтерполу  FOPAC, який займається 

боротьбою з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом); 

 Всесвітня митна організація; та ін. 

Проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що для подальшого 

вивчення та розроблення засобів вирішення проблем участі громадськості у 

запобіжній діяльності Україні є необхідним урахування навденого 

міжнародного досвіду. При цьому, на нормативному рівні слід передбачити 

можливість проведення незалежного оцінювання результативності роботи 

громадськості в запобіжній діяльності. 

Водночас інститути громадянського суспільства можна визнати 

невід’ємним елементом інституційної системи запобігання фінансовим 

правопорушенням у будь-якій демократичній державі. 

В цій частині дисертації 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. 
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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. 
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Висновки до розділу 2 

 

 

1. Зазначено, що кваліфікуючою ознакою суб’єкта запобігання 

фінансовим правопорушенням є віднесення до його компетенції повноважень 

щодо виявлення й недопущення фінансових правопорушень, притягнення до 

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 
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територіальні органи, Державна митна служба України та митниці, Державна 

фінансова інспекція України 

2. 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 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. 

3. Обґрунтовано віднесення до інститутів громадянського2. суспільства 

як суб’єктів запобігання фінансовим правопорушенням таких установ: 
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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. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСОВИМ 

ПРАВОПОРУШЕННЯМ  

 

 

3.1. Принципи та засоби запобігання фінансовим 

правопорушенням 

 

 

При дослідження принципів та засобів запобігання фінансовим 

правопорушенням першочергового зазначимо, 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. 

Принципи і засоби запобігання фінансовим правопорушенням 

розглядаються як додаткова гарантія фінансової безпеки в державі. 

Діяльність стосовно запобігання фінансовим правопорушенням має різний 

прояв, інструменти та методи залежно від спрямування на публічний чи 

приватний сектор. При цьому, запобігання фінансовим правопорушенням у 

публічному секторі є сукупністю суспільних відносин, що виникають під час 
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недопущення, відвернення фінансового правопорушення та сприяння 

виявленню його ознак у разі адміністрування публічних фінансів. 

Міжгалузеве значення та різносторонні аспекти детермінації поняття 

«принцип» у науковій літературі, формують доктринальну основу 

тлумачення принципів запобігання фінансовим правопорушенням. Загалом, 

«принцип» (у перекладі з латинської мови означає «початок», 

«першооснова», «первинність») у тлумачному словнику української мови 

визначається як основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, 

теорії, ідеологічного напряму; особливість, покладена в основу створення або 

здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось [227]. 

Наприклад, П.М. Рабінович та М.І. Хавронюк, принципи визначено як 

перехідну площину від права до норм етики і моралі в діяльності державних 

органів, тобто проміжну ланкою, яка поєднує суспільні здобутки цивілізації з 

практичною реалізацією норми права [217]. Явич Л.С. встановлено, що 

принципами необхідно вважати ідеї, теоретичні, нормативно-керівні 

положення того чи іншого виду людської діяльності, які конкретизуються в 

змістові правових норм та об’єктивно зумовлені матеріальними умовами 

існування суспільства [265, с. 64]. 

Призначення принципів у праві полягає у тому, щоб здійснювати 

узагальнене закріплення засад суспільного ладу; забезпечувати однотипне 

формулювання норм права; забезпечувати їх вплив на суспільні відносини 

шляхом правового регулювання та інших видів правового впливу [226]. Не 

виключенням являється і функціональне вираження діяльності щодо 

запобігання фінансовим правопорушенням. 

Загалом, процес запобігання фінансовим правопорушенням являє 

собою цілеспрямовану сукупність дій, що забезпечують погодження і 

координацію праці з метою досягнення суспільно значимих цілей та 

вирішення поставлених завдань. Під час здійснення суб’єктами діяльності 

щодо запобігання фінансовим правопорушенням, мають бути дотримані 

принципи права, які трансформуються у вихідні теоретичні положення, 
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основні засади (ідеї), якими керуються органи державної виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування, суб’єкти делегованих повноважень та інші 

суб’єкти під час запобігання фінансових правопорушень. 

Принципами права є основні ідеї, положення, вимоги, що 

характеризують зміст права, відображають закономірності його розвитку і 

визначають напрями та способи адміністративно-правового регулювання 

суспільних відносин. Таким чином, принципами запобігання фінансовим 

правопорушенням є основні правила поведінки, на підставі яких 

здійснюються заходи щодо запобігання та протидії фінансовим 

правопорушенням. 

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). При цьому, для створення й упровадження в Україні 

ефективного механізму запобігання фінансовим правопорушенням, 

необхідним є закріпленням на нормативному рівні єдиної системи принципів 

запобігання фінансовим правопорушенням. 

До прикладу, розглянемо змістовне відображення окремих принципів у 

діяльності суб’єктів, що уповноважені на запобігання фінансовим 

правопорушенням. Принцип законності означає здійснення суб’єктами 

запобігання фінансовим правопорушенням своєї діяльності у суворій 

відповідності до чинної Конституції України, законів та підзаконних актів, 

згідно зі встановленою у законодавстві компетенцією [86]. Сутність 

принципу законності визначено орієнтиром діяльності суб’єктів, що 

уповноважені на запобігання фінансовим правопорушенням в профільних 

нормативно-правових актах. 
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Щодо такого спеціального принципу як забезпечення безперешкодної 

участі інститутів громадського суспільства у формуванні державної політики 

у сфері запобігання фінансовим правопорушенням, то його виокремлення 

опосередковано положеннями ст. 40 та 38 Конституції України [] та Законом 

України «Про звернення громадян», якими закріплено право громадян 

особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати 

участь у перевірці поданої скарги чи заяви; знайомитися з матеріалами 

перевірки; подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, 

який розглядає заяву чи скаргу; бути присутнім при розгляді заяви чи скарги; 

користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, 

організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це 

уповноваження у встановленому законом порядку; одержати письмову 

відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; висловлювати усно або 

письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги; 

вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень 

встановленого порядку розгляду звернень [174]. 

Окрему групу принципів запобігання фінансовим правопорушенням 

складають спеціальні принципи, до яких можна включити: 1) принцип 

визначеності в оподаткуванні (полягає в необхідності визначення точного 

терміну сплати податків; способу їх обчислення; суми платежу); 2) принцип 

зручності (передбачає стягнення податків та інших платежів в зручний для 

платників спосіб та час); 3) принцип ефективності (доцільність кожного 

податку та платежу; мінімальність витрати коштів на їх стягнення; 

врахування стану економіки, суспільної психології, національних традицій,  

при введенні обов’язкових державних платежів та податків); 4) принцип 

стабільності фінансової системи (передбачає незмінність протягом тривалого 

часу основних видів податків, порядку їх обчислення, економічних санкцій і 

наданих основних піль). При цьому один і той же об’єкт оподаткування може 

обкладатися податком одного виду тільки один раз за визначений законом 

період оподаткування (місяць, квартал, півріччя, рік). 
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Засоби запобігання фінансовим правопорушенням є інструментами, що 

застосовуються суб’єктами запобігання фінансовим правопорушенням для  

недопущення, відвернення фінансового правопорушення та сприяння 

виявленню його ознак у разі адміністрування публічних фінансів. Їх можливо 

класифікувати залежно від обраного критерію та цілей диференціації 

наступним чином: за рівнем: загальносоціальні, спеціальні, індивідуальні; за 

масштабом: загальнодержавні, регіональні (на окремому об’єкті), відносно 

групи осіб; за змістом: політичні, економічні, соціальні, культурно-виховні, 

організаційно-управлінські, технічні, правові тощо; за механізмом впливу: 

засоби стимулювання, міри покарання, засоби відновлення і засоби захисту 

(безпеки); за суб’єктами впливу: засоби, здійснювані органами усіх гілок 

влади; засоби, які реалізуються окремими органами, організаціями, 

установами; заходи, що здійснюються окремими громадянами; за об’єктом: 

засоби попередження економічним, професійним, податковим, бюджетним  

правопорушень, правопорушень неповнолітніх, жінок, службовців тощо; та 

ін. [113]. 

Засоби загально-соціального запобігання фінансових правопорушень 

стосуються як всієї злочинності загалом, так і окремих проступків, 

класифіковано на: соціально-економічні (скорочення державного боргу, 

протидія бідності й безробіттю; розвиток податкової системи та підтримка 

підприємництва тощо); культурно-виховні (підвищення рівня моральної 

свідомості та відповідальності громадян, нейтралізація криміногенних 

чинників ЗМІ та Інтернет, підвищення виховної ролі сім’ї та школи тощо); 

правові (розвиток правової свідомості громадян, вдосконалення правових 

актів та ін.) [59, с. 23].  

Необхідно зазначити, що проблема запобігання фінансовим 

правопорушенням комплексна, тому її необхідно вирішувати на всіх рівнях. 

Залежно від суб’єкта виділяють три основних рівня її запобігання: загальний; 

груповий; індивідуальний. На загальному рівні запобігання, найважливішим 

фактором є побудова державної системи соціальної політики.  
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До загально-соціальних засобів запобігання фінансовим 

правопорушенням, віднесено підвищення якості життя населення, 

розв’язання проблеми бідності, становлення середнього класу, соціального 

захисту та пенсійної реформи, здоров’я населення, освіти, культури, 

житлової політики, житлово-комунального господарства та ін. Проте 

вирішувати зазначені проблеми треба паралельно з проблемами 

економічного характеру, але не за залишковим принципом. Значну увагу слід  

приділяти засобам по впорядкуванню фінансово-господарської діяльності 

суб’єктів господарювання та прискоренню впровадження сучасних кредитно-

інвестиційних механізмів розвитку малого бізнесу, зміцненню та стабілізації 

національної валюти і фінансової системи держави взагалі, покращенню 

контролю за діяльністю комерційних банків, стимулюванню розвитку 

сучасної моделі фондового ринку, підвищенню дієвості системи 

гарантування вкладів фізичних осіб у банківській системі. 

Наприкінці 2014 р. із прийняттям Закону України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових 

зобов’язань із податку на прибуток підприємств та податку на додану 

вартість у разі застосування податкового компромісу» [151] запроваджено – 

інститут податкового компромісу, що є позитивним прикладом застосування 

запобіжних заходів економічного спрямування при протидії фінансовим 

правопорушенням. Його запровадження викликало багато суперечок серед 

науковців і практиків. Багато фахівців прогнозували виникнення нових 

корупційних схем (Д. Гетманцев [21], М. Бабенко [5]), інша частина 

науковців стверджувала про можливість активізації податкової сфери та 

поліпшення показників запобігання податковим правопорушенням (І. Белоус 

[11], О. Фелів, О. Столярська [245]): «Беручи до уваги низьку ставку в 

розмірі 5%, слід очікувати, що чимало законослухняних платників податків, 

які нині оскаржують результати податкових перевірок, радше оберуть 

скористатися процедурою податкового компромісу та визнати неіснуючі 

порушення податкового законодавства, аніж доводити власну правоту в 
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довготривалих судових спорах, які іноді можуть виявитися навіть більш 

затратними» [245]. 

Так, з прийняттям закону бізнес отримав законний механізм 

податкового компромісу з державою, який дозволятиме платникам уникнути 

відповідальності за заниження податкових зобов’язань із податків на 

прибуток та додану вартість. Відмічалось, що податковий компроміс – це не 

зобов’язання, а право [11]. Звернемо увагу, що внесеними змінами не 

створено умов, за яких була б неминучою декриміналізація податкових 

злочинів. Йдеться про формування сфери позитивної посткримінальної 

поведінки (стосовно вчинених податкових злочинів), яка суттєво впливатиме 

на діяльність суб’єктів запобігання фінансовим правопорушенням. 

Процедура передбачала можливість у визначені строки з метою досягнення 

податкового компромісу подання уточнюючих розрахунків. У свою чергу, 

контролюючий орган протягом 10 робочих днів приймав рішення про 

можливість проведення перевірки або відсутність такої необхідності для 

підтвердження визначеної суми. При застосуванні процедури податкового 

компромісу платник повинен сплатити 5% від суми задекларованих або 

визначених у податковому повідомленні-рішенні податкових зобов’язань. 

При цьому інші 95% такої суми вважаються погашеними, а штрафні санкції 

та пеня не нараховуватимуться.  

Відзначимо, що у попередній редакції цього законопроекту йшлося про 

15%, які платники податків мають повернути державі, тому сучасна редакція 

є значним послабленням режиму комунікації між господарюючими 

суб’єктами та працівниками податкової служби [43]. Відповідні зімни було  

внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексів та Кодексу 

адміністративного судочинства щодо звільнення платників податків від 

адміністративної та кримінальної відповідальності, а також встановлено 

можливість застосування процедури примирення сторін у рамках 

адміністративного судочинства при застосуванні податкового компромісу 
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Таким чином випливає загальний висновок, що користування правом 

податкового компромісу дає державі значні переваги  [33]. 

При застосуванні засобів запобігання фінансовим правопорушенням 

соціального спрямування слід враховувати існування проблеми довіри до 

влади, що також впливає на економічну поведінку підпорядкованих 

суб’єктів, переважно зводиться до особистої участі громадян у справах 

державного значення. Доцільно наголосити, що зарубіжний досвід повинен 

слугувати виробленню власної, української системи підвищення фінансової 

культури, оскільки у цьому питанні істотне значення відіграють ментальні 

особливості, історичні передумови та сучасні соціально-економічні реалії 

України. Впровадження нових механізмів формування та впливу на 

податкову культуру українців може не дати очікуваних результатів. На 

виконання цього завдання повинен бути спрямований науковий і 

управлінський потенціал. Важливими є підготовка та реалізація державної 

програми пропаганди фінансової культури та фінансового виховання. 

Більше уваги має бути приділено проведенню роз’яснювальної роботи 

у засобах масової інформації, підвищенню рівня інформованості громадян 

про значення фінансового законодавства. Займатися цим повинні фахівці як 

податкових, так і інших адміністративних органів, некомерційні організації і 

навчальні заклади. Необхідним є розуміння того, що тільки при створенні 

об’єктивних умов формування фінансової сумлінності така робота буде 

ефективною. 

Основними механізмами у напрямку формування фінансової культури 

є: просвітницька діяльність із громадянами стосовно специфічного значення 

податкового механізму у суспільстві, способів його адміністрування, 

податкового права; формування соціальної відповідальності бізнесу, участь 

громадян у контролі за використанням податкових коштів [70]. Більше уваги 

повинно бути приділено цілеспрямованому формуванню спеціальної 

податкової правосвідомості шляхом проведення роз’яснювальної роботи у 

засобах масової інформації, підвищенню рівня інформованості громадян про 
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значення збору податків та податкове законодавство [33, с. 76]. Займатися 

цим повинні фахівці як податкових, так і інших адміністративних органів, 

некомерційні організації і навчальні заклади. Необхідним є розуміння того, 

що тільки при створенні об’єктивних умов формування податкової 

сумлінності така робота буде ефективною [33, с. 78]. 

До правових засобів як найважливішої ланки загально-соціального 

запобігання фінансовим правопорушенням, включено: удосконалення 

чинного законодавства, усунення прогалин правового регулювання 

фінансових відносин, приведення законодавства у відповідність до 

міжнародно-правових документів.  

До першочергових заходів організаційно-управлінської спрямованості 

віднесено: налагодження ефективної взаємодії між правоохоронними й 

контролюючими органами, створення в Україні спеціалізованого фінансово-

аналітичного центру з відповідними повноваженнями для координації зусиль 

правоохоронних і контролюючих органів у боротьбі з правопорушеннями у 

кредитно-фінансовій і банківській сферах, накопичення в єдиному банку 

даних інформації про суб’єктів підприємництва та обіг грошових коштів на 

банківських рахунках [137, с. 21].  

До спеціальних засобів запобігання фінансовим правопорушенням, 

відносять: соціально-економічні (оптимізація податкового тиску, 

забезпечення стабільності фінансового законодавства в цій частині, 

забезпечення законності та збалансованого підходу до надання податкових 

пільг, фінансово-економічна протидія офшорним механізмам та ін.); 

культурно-виховні (роз’яснення норм профільного законодавства, його 

регулятивної і охоронної складових, інформування населення, стимулювання 

законослухняної поведінки ін.); організаційно-управлінські (перегляд 

ідеології взаємовідносин бізнесу та контролюючих фінансових органів; 

вдосконалення їх кадрового, матеріально-технічного забезпечення, протидія 

корупційним проявам; підвищення ефективності контролю; посилення 

взаємодії фіскальних та інших правоохоронних органів, розвиток її 
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запобіжної складової, вдосконалення взаємодії фіскальних органів з 

інститутами громадянського суспільства та окремими громадянами у 

запобіганні податковим злочинам, підвищення рівня їх правоохоронної 

участі та ін.) [9, С. 23]. 

Специфіка фінансових правопорушень обумовлює необхідність 

прийняття спеціальних засобів запобігання, які передбачають індивідуальні 

заходи. Цей спосіб впливу орієнтований щодо окремих суб’єктів і являє 

собою роботу не тільки з особою, а й з її оточенням. 

Під індивідуальним запобіганням розуміється діяльність державних і 

недержавних органів, організацій та їх представників по виявленню осіб, від 

яких слід очікувати можливого скоєння правопорушення, і надання на них та 

на оточуюче їх соціальне мікросередовище позитивного коригуючого 

впливу. Подібні заходи відіграють роль соціального інструменту, 

покликаного нейтралізувати і усунути внутрішні негативні риси певної 

особи, що деформують її. Виходячи з цього, об’єктами запобігання 

індивідуальної злочинної поведінки є: 

антигромадська поведінка і спосіб життя особи, вчинення 

правопорушення якою є ймовірним; 

характеристика особи, що визначає деформацію її поведінки, які є 

кримінологічних значимими; 

безпосередні умови формування несприятливих характеристик особи в 

побутовому оточенні, в трудовому колективі, інших мікросоціальних групах, 

а також неблагополучні умови життєдіяльності; 

елементи несприятливої життєвої ситуації, які мають криміногенний 

характер та існують тривалий час [ 92, с. 455].  

На думку О.І. Алексєєва, підкреслює, що індивідуально-профілактичні 

заходи здійснюються лише до певної групи, а саме: звільнених з місць 

позбавлення волі, засуджених до мір покарання, не пов’язаних із 

позбавленням волі, які скоюють податкові правопорушення; та інших 
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категорій осіб, їх поведінку, антигромадські зв’язки, несприятливі умови 

морального формування, криміногенні життєві ситуації тощо [221, с. 622]. 

У зв’язку з цим заслуговує на увагу думка Є.Б. Кургузкіної, яка 

виокремила наступні ознаки індивідуальної профілактики: багаторівневість, 

ієрархічність та багатоетапність. На основі цього індивідуальна профілактика 

представлена частиною більш широкої системи спеціальної профілактики, 

яка, у свою чергу, вливається у систему загальної профілактики; дані рівні 

співвідносяться один з одним як одиничне, особливе та загальне [103, с. 11]. 

Процес здійснення роботи у зазначеному напрямку є ще більш 

складним, оскільки індивідуальне попередження і прогнозування 

протиправної поведінки багато в чому є частинами єдиного процесу. 

Запобігання правопорушенням завжди орієнтується на постійне, всебічне і 

глибоке вивчення особи потенційного або колишнього злочинця, її 

поведінки, зв’язків та реальних намірів. На корекцію плану індивідуальної 

роботи можуть вплинути будь-які відомості, тому для співробітників 

правоохоронних органів одним із найважливіших завдань є вирішення 

питання про постановку особи на профілактичний облік. При цьому слід 

об’єктивно оцінити усю наявну інформацію і переконатися у достатності 

підстав постановки на облік, оскільки може сильно вплинути, утому числі 

негативно,  на долю людини і мати серйозні наслідки для нього. 

Загальний підхід до розробки індивідуальних планів профілактичної 

роботи на думку А.І. Долгової, полягає в тому, що планування всіх можливих 

заходів має відповідати наступним напрямкам:  

1) визначення особливостей об’єкта індивідуальної профілактики 

(знайомство з особистісними характеристиками суб’єкта злочину, з його 

навколишнім середовищем), а саме: вивчення особистості шляхом отримання 

інформації про всі ознаки, що характеризують індивіда, дослідження 

середовища її життєдіяльності в усіх сферах суспільного життя; проведення 

ознайомлювальних бесід з індивідом і членами його сім’ї; відвідування його 

за місцем проживання, знайомство із соціально-побутовими умовами життя; 
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ознайомлення зі сформованими умовами за місцем роботи; знайомство з 

найближчим оточенням та адміністрацією;  

2) безпосередня реалізація заходів індивідуального попередження, а 

саме: регулярні зустрічі з індивідом і проведення виховних бесід; здійснення 

контролю над поведінкою індивіда за місцем проживання шляхом 

опитування родичів, сусідів, а також за місцем роботи за допомогою 

допомоги адміністрації та найближчого оточення, а також на основі аналізу 

офіційної інформації про поведінку об’єкта профілактичної роботи; надання 

допомоги по працевлаштуванню, поліпшенню умов життя і проведення 

вільного часу; залучення до індивідуальної роботи інших осіб, здатних 

позитивно вплинути на індивіда, та інші заходи переконання і допомоги;  

3) вжиття заходів щодо запобігання та припинення правопорушень і 

малозначних злочинів, до яких відносяться заходи: примусового характеру, 

що надають можливість вчасно припинити правопорушення для того, щоб 

попередити вчинення злочинів (наприклад, притягнення до адміністративної 

або фінансової відповідальності тощо); щодо захисту об’єктів можливого 

злочинного посягання індивіда (наприклад, нейтралізація ситуацій, які 

сприяють вчиненню правопорушення);  

4) вжиття заходів щодо запобігання злочинів, які плануються і 

підготовлених злочинів, а саме: схиляння індивіда до відмови від вчинення 

злочинів шляхом впливу на нього, на негативну мікросередовище (викриття, 

ізоляція лідерів кримінальних груп, роз’єднання кримінальних груп  тощо); 

захист суб’єктів можливого злочинного посягання (консультування з питань 

податкового планування, обговорення новел законодавства та ін.); усунення і 

/ або нейтралізація обставин, що сприяють вчиненню правопорушення; 

5) контроль і перевірка ефективності індивідуальних заходів 

попереджувального впливу, а саме: направлення запитів на отримання 

інформації щодо поведінки особи за місцем роботи і проживання; 

опитування сусідів, родичів, знайомих, адміністрації про поведінку та спосіб 
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життя індивіда; опитування експертів та інші методи прогнозування 

індивідуальної поведінки, інші заходи інформаційного характеру; 

6) підготовка матеріалів для зміни статусу індивіда (зняття з обліку; 

направлення справи до суду та ін.) [91, с. 461]. 

У діяльності з індивідуальної профілактики протиправної поведінки 

застосовується ціла система методів, покликаних забезпечувати позитивну 

корекцію особистісних характеристик, соціального мікросередовища і 

процесів їх взаємодії. До них відносяться соціологічні методи: наукове 

спостереження, вивчення документів, інтерв’ювання, анкетне опитування; 

психологічні методи [103].  

Найбільш дієвими спеціальними методами індивідуальної 

профілактики фінансових правопорушень визнають наступні методи 

попереджувальної роботи. 

Метод переконання, що включає в себе комплекс роз’яснювальних 

заходів, що здійснюються з метою зміни спрямованості особистості і 

закріплення її позитивної соціальної орієнтації. Формами реалізації цього 

методу є: індивідуальні та колективні бесіди, обговорення поведінки особи, 

стимулювання участі у суспільно корисній діяльності та ін. В 

індивідуальному запобіганні протиправної поведінки, як правило, 

використовуються бесіди трьох видів: ознайомчу бесіду – найважливіший 

захід, від змісту і результатів якої багато у чому залежить хід подальшої 

виховної роботи; попереджувальну бесіду – проводять або за наявності 

фактів антигромадської поведінки особи, яка вже перебуває на 

профілактичному обліку, або в порядку повсякденної роботи; виховну бесіду 

по цілі, яка за основним змістом, способам впливу близька до 

попереджувальної бесіди, але вона найчастіше проводиться в неофіційній 

обстановці і представниками громадськості за місцем проживання або роботи 

індивіда. 

 Метод надання допомоги стосується трудового устрою, поліпшення 

побутових умов, направлення на навчання, організації дозвілля, встановлення 
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соціально корисних контактів, планування грошових витрат, вибору 

життєвих цілей тощо. Найбільшу значимість він представляє для осіб, 

звільнених від відбування покарання, однак застосування цих заходів 

ускладнено, оскільки для їх реалізації необхідно залучати можливості 

церкви, спонсорів, благодійних фондів, служби соціального захисту, центрів 

соціальної реабілітації та інших структур. 

Метод примусу є одним з основних в діяльності правоохоронних 

органів, він дає можливість не допустити протиправну діяльність осіб, які 

перебувають під контролем, захистити громадян від їх протиправних 

посягань. Він реалізується шляхом застосування різних заходів впливу, таких 

як: штраф, який реалізує матеріальну відповідальність особи за її провину і 

покликаний попередити більш серйозні правопорушення; контроль над 

виконанням обмежень, встановлених судом щодо осіб відповідних категорій. 

Специфічно індивідуальне запобігання протиправної поведінки 

застосовується у тих випадках, коли відсутня інформація про осіб, які вже 

скоюють злочини, але ці злочини ще не розкриті, і внаслідок цього вони 

можуть безкарно продовжувати злочинну діяльність. Джерелами такої 

інформації є: кримінальні справи і матеріали про відмову в порушенні 

кримінальної справи або про його припинення; матеріали справ про 

податкові правопорушення; вироки судів; повідомлення, сповіщення і інші 

матеріали поліції, виправних установ, підрозділів органів внутрішніх справ, 

суду, прокуратури; заяви і листи громадян; різні повідомлення державних, 

недержавних органів і організацій тощо [91, с. 464].  

Проблемою є оцінка ефективності запобіжної діяльності у сфері 

фінансових правопорушень, оскільки не всі критерії є показовими. З цього 

приводу Я.І. Гилинский висловлює цікаву думку про те, що будь-яка 

превенція краще репресії, але вона повинна ретельно зважуватися і 

контролюватися, тим більше що визначити її масштаб, а головне – 

ефективність практично неможливо. Більш того, індивідуальна профілактика 
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є вторгненням у приватне життя певного суб’єкта і може стати причиною 

порушення прав людини [22, с. 437].  

Смирнов Г.Г. критично оцінює думку про те, що до умов ефективності 

запобігання правопорушень відносяться позитивні соціальні явища і процеси. 

Він пропонує здійснювати безперервне розв’язання суперечностей 

позитивних і негативних явищ, оскільки саме це є джерелом діалектичного 

розвитку. Він вважає, що умови ефективності запобігання злочинам мають 

трирівневу структуру: загальний (життя усього суспільства, уся злочинність, 

увесь її причинний комплекс); особливий (регіональні, галузеві та інші 

особливості соціальних спільнот; види злочинності, специфіка їх 

детермінації); окремий (ситуація конкретного злочину; обставини, йому 

сприяли) [229].  

Н.М. Балюк підтримує цю думку і додатково зазначає, що стосовно, 

наприклад, податкової злочинності ефективність запобіжної діяльності в 

цілому, та індивідуальної профілактики зокрема, визначити ще складніше, 

ніж по відношенню до процесу загального характеру. Це пов’язано, з тим, 

що: 1) податкові злочинці в абсолютній більшості походять із 

«благополучних» соціальних верств суспільства, тобто вони мають власний 

бізнес, є роботодавцями та керівниками підприємств, займають іншу 

престижну посаду у підприємницькій структурі тощо; 2) абсолютна 

більшість злочинців мають достатній інтелектуальний потенціал, високий і 

середній професійний рівень освіти, який сприяє формуванню власної 

«нігілістичної» життєвої позиції, яка виправдовує вчинення податкового 

злочину і часто не передбачає усвідомлення провини. Ця обставина істотно 

ускладнює профілактичну роботу, яка проводиться щодо особистості, яка 

інтелектуально склалася [6]. 

Таким чином, індивідуальна профілактика запобігання фінансовим 

правопорушенням є необхідною, але не визначальною. Під індивідуальним 

запобігання фінансових правопорушень слід розуміти діяльність 

правоохоронних і фінансових органів з надання коригуючого, виховного та 
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профілактичного впливу на осіб, які неодноразово і систематично 

порушують фінансове законодавство, і осіб, які вчинили фінансові 

правопорушення. 

В цій частині дисертації 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. 

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. 

 

 

3.2 Контроль у сфері запобігання фінансовим правопорушенням 

 

 

Термін «контроль» (походить від французького «controle», що означає 

«перевірка» [288]) у праві відображає дотримання законності у визначених 
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суспільних відносинах. Не виключенням є сфера запобігання фінансовим 

правопорушенням. Окрім значення перевірки, нагляду з метою перевірки, у 

своєму змісті контроль містить також поняття протидії чомусь небажаному. 

У такому контексті термін «контроль» потрібно розглядати як перевірку, а 

також спостереження з метою перевірки для протидії чомусь небажаному, 

для виявлення, попередження та припинення протиправної поведінки. Таким 

чином, у терміні «контроль» відображені: а) певна діяльність; б) суб’єкти 

відповідної діяльності. Проте в юридичній літературі контроль розглядається 

здебільшого як певна діяльність [281]. 

Як слушно зазначено О.Ф. Андрійко зазначає, що контроль є функцією 

управління, яка в необхідному співвідношенні існує з іншими, а тому 

контроль у сфері управління має як самостійне значення, так і є елементом 

інших функцій управління, засобом перевірки забезпечення виконання 

функцій управління [266]. Тому, контрольна діяльність має подвійну правову 

природу – з одного боку – це самостійна функція державного (публічного) 

управління, з іншого – невід’ємний обумовлюючий елемент інших функцій.  

Контроль як функція органів, що наділені владними повноваженнями 

дозволяє своєчасно виявити та ліквідувати фактори, що заважають 

ефективному здійсненню управління, унеможливлюючи забезпечення 

належного рівня правозастосовної діяльності. Будь-який вид діяльності, що 

піддається управлінню, неможливий без застосування контролю. До ознак 

контролю як функції можна віднести наступні: 

1) публічно характер, що забезпечується здійсненням контролю від 

імені та в інтересах держави на підставі застосування державно-владних 

повноважень; 

2) законність, що виражено у нормативному закріпленому змістові;  

3) об’єктивність, що має вияв у незалежності та неупередженості 

суб’єктів при здійсненні діяльності, яка спрямована на досягнення контролю; 

4) всестороність, яка забезпечується здійсненням оцінки за діяльністю 

контрольованого суб’єкта із позиції законності, доцільності, ефективності;  
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5) забезпечення можливістю втручання контролюючого суб’єкта у 

діяльність контрольованого тощо.  

Органи, котрі виконують контрольні повноваження, розосереджені в 

гілках влади, і це є не зовсім доцільним, враховуючи факт, що державний 

контроль є важливим завданням публічного управління й одночасно має 

чітке організаційне оформлення [285]. 

Щодо фінансового контролю, то на думку О.М. Козиріна «під 

фінансовим контролем слід розуміти, здійснювану з використанням 

специфічних організаційних норм і методів діяльність державних органів, а в 

ряді випадків і недержавних органів, наділених законом відповідними 

повноваженнями, з метою встановлення законності та достовірності 

фінансових операцій, об’єктивної оцінки економічної ефективності 

фінансово-господарської діяльності, виявлення резервів її підвищення, 

збільшення доходних надходжень до бюджету і збереження державної 

власності» [276].  

Наприклад, Шохін С.О. та Вороніна Л.І., визначають фінансовий 

контроль у відповідності з фінансовим правом, як систему органів та заходів 

з перевірки законності та доцільності дій у сфері утворення, розподілу та 

використання грошових фондів держави та органів місцевого 

самоврядування, одна з форм державного контролю, яка сприяє 

забезпеченню законності, охороні власності, правильному, ефективному та 

економному використанню бюджетних, позикових та власних коштів, що 

допомагає викрити порушення фінансової дисципліни [287].   

У Лімській Декларації керівних принципів контролю узагальнено 

досвід організації та діяльності державних органів фінансового контролю 

різних країн у сучасних умовах з урахуванням різноманітності систем 

управління, специфіки господарювання і практики контрольної роботи. Ст. 1 

цієї Декларації називається «Мета контролю», і в нiй роз’яснено, що 

«організація контролю – обов’язковий елемент управління суспільними 

фінансовими коштами, оскільки таке управління тягне за собою 
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відповідальність перед суспільством; підкреслено, що контроль – не 

самоціль, а невід’ємна частина системи регулювання, метою якої є виявлення 

відхилень від прийнятих стандартів і порушень принципів законності, 

ефективності й економії використання матеріальних ресурсів на найбільш 

ранній стадії для того, щоб мати можливість вжити коригуючих заходів, а в 

окремих випадках – притягнути до відповідальності, отримати компенсацію 

за заподіяну державі шкоду або здійснити заходи для запобігання або 

скорочення таких  порушень у майбутньому» [278]. 

Завдання фінансового контролю у цьому випадку полягає в перевірці 

правильності й доцільності виділення цих коштів відповідним суб’єктам. Під 

час використання фінансових ресурсів також здійснюється фінансовий 

контроль, завдання якого – виявлення нецільового, неефективного і 

незаконного використання бюджетних коштів та визначення можливих 

шляхів їх економного витрачання. Усі висновки фінансового контролю 

обов’язково повинні бути спрямовані на вживання необхідних заходів для 

вдосконалення функцій і методів фінансової діяльності, що, у свою чергу, 

забезпечить інтереси держави. 

Будь-які зловживання у сфері фінансової діяльності завдають значної 

матеріальної шкоди, тому питання запобігання, виявлення цих порушень, 

вжиття запобіжних заходів займають важливе місце у фінансовій діяльності 

держави. Крім того, фінансовий контроль сприяє дотриманню принципу 

законності у сфері формування, розподілу і використання централізованих і 

децентралізованих фондів коштів. Фінансовий контроль сприяє дотриманню 

принципу законності у сфері фінансової діяльності, оскільки, по-перше, для 

нього самого є характерним цей принцип; по-друге, за його допомогою і 

виявляються різного роду порушення фінансової дисципліни. Таким чином, 

фінансовий контроль – це важливий засiб забезпечення законності фінансової 

діяльності. Він покликаний запобiгати безгосподарності та марнотратству, 

виявляти факти зловживань і розкрадань товарно-матеріальних цінностей і 

коштів. 
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В Україні фінансовий контроль поділяють на два види – державний і 

недержавний. Державний фінансовий контроль сприяє створенню умов для 

фінансової стабілізації. Основна мета державного фінансового контролю – 

забезпечення інтересів держави. Його основнi завдання: виявлення та 

запобiгання правопорушенням у фінансовій сфері, оцінка законності й 

ефективності використання державних коштів, а також притягнення до 

відповідальності винних осіб, оцінка доцільності й обґрунтованості рішень, 

які приймаються відповідними державними органами і певними особами і 

стосуються фінансових питань, з метою запобiгання можливому нецільовому 

та неефективному використанню та витрачанню коштів; поінформування 

громадськості про результати здiйснених контрольних заходів та про вжиті 

заходи тощо. Мета недержавного фінансового контролю – захист інтересів 

самих суб’єктів господарювання, які зацікавлені мати достовірний і якіснi 

облік та звітність з фінансово-господарської діяльності [275]. 

В межах фінансового контролю, виокремлюється податковий контроль.  

Податковий контроль як особливий організаційно-правовий механізм 

розглядають у широкому та у вузькому значенні. У широкому значенні 

податковий контроль охоплює всі сфери діяльності уповноважених органів, 

включаючи здійснення податкового обліку, податкових перевірок та інше, а 

також усі сфери діяльності контрольованих суб’єктів, пов’язані зі сплатою 

податків і зборів (облік об’єктів оподатковування, дотримання термінів і 

порядку сплати податків і зборів, порядок надання податкової звітності 

тощо). У вузькому значенні під податковим контролем розуміється тільки 

проведення податкових перевірок уповноваженими органами. Відтак, 

державний податковий контроль є складовим елементом державного 

регулювання економіки [279]. 

 У законодавстві податковий контроль визначено як систему заходів, 

що вживаються контролюючими органами та координуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику, з метою контролю правильності нарахування, повноти і 
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своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з 

питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових 

операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи (п. 1 ст. 61 

Податкового кодексу України) [139]. 

Організація податкового контролю передбачає управління системою 

заходів з контролю за виконанням податкових зобов’язань, що здійснюється 

посадовими особами в межах своєї компетенції шляхом використання форм 

податкового контролю, передбачених податковим та іншим законодавством. 

У процесі організації та проведення податкового контролю інтереси держави 

представляє орган, що здійснює управління в цій сфері. В Україні таким 

органом є Державна податкова служба України. Органи податкової служби є 

контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та 

державних цільових фондів, крім тих, контроль за сплатою яких покладено 

на митні органи, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладається на органи державної податкової служби. 

ПК України розмежовує контролюючі органи та органи стягнення. 

Контролюючими органами є центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну податкову, державну митну політику, державну політику з 

адміністрування єдиного внеску, державну політику у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового та митного 

законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий 

орган, його територіальні органи зборів (п.1 ст. 41). Органами стягнення є 

виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо 

забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного 

внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх 

повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного 

внеску за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється  (п. 2 ст. 41). 

Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, 
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достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі 

на запит правоохоронних органів (п. 4 ст. 41) [139]. 

Тобто, податковий контроль у розумінні Податкового кодексу України 

не обмежується забезпеченням з боку органів державної податкової служби 

України акумулювання (мобілізації) коштів платників податків у 

централізованих фондах через механізм справляння податків та інших 

обов’язкових платежів. Так, для прикладу, натепер до такого виду 

державного контролю (враховуючи приписи підпунктів 19.1.1.13 та 19.1.1.14 

пункту 19.1 статті 19.1, статті 80 ПК України) належить контроль за 

господарською діяльністю суб’єктів господарювання, зокрема, щодо 

виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та їх реалізації 

(продажу), контроль за дотриманням законодавства щодо укладення 

трудового договору. Відповідно, можна зробити висновок про те, що 

законодавець, надаючи зазначену вище офіційну дефініцію поняття 

«податковий контроль», виокремлює даний вид контролю з-поміж інших 

видів державного контролю не стільки за об’єктом, як за суб’єктом його 

здійснення – органами державної податкової служби України. Податковий 

контроль – будь-який контроль, що здійснюється органами державної 

податкової служби України як контролюючими органами в розумінні 

чинного законодавства України.  

З метою забезпечення належної взаємодії між працівниками органів 

ДПС відповідно до цього наказу створюються постійно діючі координаційні 

робочі групи, що беруть участь в організації, проведенні та реалізації 

матеріалів документальних перевірок платників податків. Координаційні 

робочі групи включають групу податкового контролю, до складу якої  

входять фахівці підрозділів аудиту, податків і зборів з фізичних осіб та 

боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та 

інформаційно-аналітичну групу до складу якої входять фахівці підрозділів: 

аудиту (координатор групи при проведенні перевірок юридичних осіб та їх 

відокремлених підрозділів, представництв іноземних компаній); податків і 
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зборів з фізичних осіб (координатор групи при проведенні перевірок 

платників податків на доходи фізичних осіб та платників податків – фізичних 

осіб); юридичного; податків і зборів з юридичних осіб; боротьби з 

відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом; моніторингу доходів та 

обліково-звітних систем; інформаційних технологій; контролю за обігом та 

оподаткуванням підакцизних товарів; погашення боргу; оперативних 

підрозділів [283]. 

Таким чином, під терміном «контроль у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням», слід 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. 

Визначаючи систему фінансового контролю М. Горбач передбачає 

визначення таких її складових: сукупності всіх органів вказаного контролю; 

взаємовідносини між ними та органами державної влади; встановлення 

ієрархії контрольних органів з визначенням єдиного органу, що є вищим у 

системі органів державного фінансового контролю; визначення 

підконтрольних суб’єктів; перелік інструментаріїв (форм, методів, прийомів 

тощо), що можуть бути застосовані конкретними суб’єктами контролю; 

права, обов’язки, відповідальність контролюючих та підконтрольних 

суб’єктів та багато інших невід’ємних складових контролю [272]. Аналогічне 

стосується контролю у сфері запобігання фінансовим правопорушенням. 

Наявність органів фінансового контролю у сфері запобігання 

фінансовим правопорушенням необхідно розглядати як систему, неможливо 
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розглядати кожен орган як окремий, неповторний елемент цієї системи. 

Неузгодженість дій контрольно-фінансових органів призводить до того, що 

під час звітного періоду деякі установи підпадають під неодноразові 

перевірки, а інші зовсім не перевіряються – така ситуація призводить до 

негативних наслідків для сфери фінансів. 

В Україні обрано класичний розподіл влади на три гілки, дві з яких – 

законодавча та виконавча мають у своїй структурі органи, які наділені 

повноваженнями щодо здійснення державного фінансового контролю. Багато 

фахівців щодо парламентського контролю вживає визначення «зовнішній» і 

«незалежний». Зазначений підхід обумовлений наявністю двох рівнозначних 

частин державного фінансового: внутрішнього (урядового) державного 

контролю (наприклад, Державна податкова служба) та зовнішнього – 

незалежного державного фінансового контролю та державного аудиту 

(Рахункова палата). 

Одночасно, відповідно до чинного законодавства в більшості країн 

світу сформовані та розвиваються три незалежні одна від одної галузі 

фінансового контролю, що містять усі належні їм елементи, а саме: державна 

сфера, у якій функціонує система органів державного фінансового контролю; 

муніципальна сфера, де діє система фінансового контролю органів місцевого 

самоврядування; сфера громадянського суспільства з незалежною системою 

фінансового контролю. Тобто, 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. 

Суб’єктами державного фінансового контролю у сфері запобігання 

фінансовим правопорушенням є органи державної влади. Зазначені суб’єкти 

утворюють контрольні органи, сукупність яких складає інфраструктуру 

державного фінансового контролю у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням. Серед органів здійснення фінансового контролю можна 

виділити такі: Державну фінансову інспекцію України, Державну комісію з 
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цінних паперів та фондового ринку, Державну службу фінансового 

моніторингу України, Державну податкову службу України, Державну митну 

службу України, Бюро економічної безпеки України. Статус означених 

суб’єктів було розглянуто в попередніх частинах дисертації. 

Окремо звернемо увагу на Бюро економічної безпеки України, що є 

центральним органом виконавчої влади, на який покладено завдання 

стосовно протидії правопорушенням, що посягають на функціонування 

економіки держави. відповідно, Бюро економічної безпеки України, виконує 

такі повноваження, що змістовно відображають контроль: здійснює 

оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у межах 

передбаченої законом підслідності; здійснює інформаційно-пошукову та 

аналітично-інформаційну роботу з метою виявлення та усунення причин і 

умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до 

підслідності Бюро економічної безпеки України; збирає, обробляє та аналізує 

інформацію щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до його 

підслідності; формує аналітичні матеріали з метою оцінювання загроз та 

ризиків вчинення (зростання кількості) кримінальних правопорушень, 

віднесених законом до його підслідності; витребовує та одержує у 

встановленому законом порядку від інших правоохоронних та державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

інформацію, необхідну для виконання повноважень Бюро економічної 

безпеки України; використовує гласних і негласних штатних та позаштатних 

працівників на підставах та в порядку, встановлених законом, дотримуючись 

умов добровільності і конфіденційності таких відносин, матеріально і 

морально заохочує осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, 

припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до 

підслідності Бюро економічної безпеки України тощо [145]. 

Слід зазначити, що контроль безпосередньо здійснюється відповідними 

уповноваженими особами контролюючого органу у сфері запобігання 

фінансовим правопорушенням, що є посадовими (службовими) особами 
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контролюючого органу, яких уповноважено в установленому законом 

порядку на виконання контрольних функцій для перевірки стану запобігання 

фінансовим правопорушенням. 

Змістом фінансового контролю у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням є різні операції, які здійснюються уповноваженими 

особами контролюючого органу у формі перевірок і ревізій державними 

органами, органами місцевого самоврядування, недержавними організаціями, 

що спрямовані на забезпечення ефективності фінансової діяльності держави. 

Фінансовий контроль у сфері запобігання фінансовим правопорушенням 

полягає в: 

перевірках виконання фінансових зобов’язань перед державою з боку 

фізичних та юридичних осіб; 

перевірках і ревізіях цільового виділення державою запланованих 

коштів з бюджету і позабюджетних фондів (державних і місцевих); 

перевірках і ревізіях цільового використання коштів, виділених з 

бюджетів; 

перевірках правил ведення касових операцій на підприємствах, а також 

правил роботи з валютним виторгом; 

ревізіях фінансово-господарської діяльності організацій тощо. 

Фінансовий контроль у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням може бути ефективним і об’єктивним виключно тоді, коли 

суб’єкт контролю організаційно є зовнішньою структурою щодо 

підконтрольного об’єкта, а в ієрархії підпорядкування є вищим ніж об’єкт. 

Органи фінансового контролю у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням мають бути наділені реальними повноваженнями впливати 

на діяльність підконтрольного об’єкта, має бути чіткий порядок і процедура 

прийняття рішення за результатами контролю.  

В цій частині дисертації, досліджено засади здійснення контролю у 

сфері запобігання фінансовим правопорушенням. Запропоновано розуміти 

під уповноваженою особою контролюючого органу у сфері запобігання 
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фінансовим правопорушенням посадову (службову) особу контролюючого 

органу, яка уповноважена в установленому законом порядку на виконання 

контрольних функцій для перевірки стану запобігання фінансовим 

правопорушенням. 

Запропоновано визначення поняття «контроль у сфері запобігання 

фінансовим правопорушенням», як комплексу 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. 

 

 

3.3. Відповідальність у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням 

 

 

Основи фінансово-правової відповідальності у їхньому історичному 

аспекті з’являлися у вітчизняних науці та законодавстві ще у першій 

половині ХІХ ст. та вказували на обґрунтування потреби законодавчого 

визначення заходів стягнення за результатами порушених положень 

фінансового законодавства [270]. Переважна більшість робіт cучасного 

періоду, в яких досліджується проблема фінансово-правової 

відповідальності, присвячена відмежуванню її від інших видів юридичної 

відповідальності, зокрема від адміністративної відповідальності, з якою її 

переважно ототожнюють. 
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  Так, Мусаткіна О.А. під фінансово-правовою відповідальністю як 

цілісним правовим явищем, яке включає позитивний та негативний аспекти 

реалізації, розуміє нормативний, формально визначений, гарантований та 

забезпечений фінансово-правовим примусом, переконанням чи заохоченням 

юридичний обов’язок суб’єктів фінансових правовідносин з дотримання 

норм фінансового законо-давства, який реалізується у фінансово-правомірній 

поведінці, яка тягне за собою схвалення або заохочення, а у випадку 

вчинення фінансового правопорушення – обов’язок правопорушника зазнати 

осуд та обмеження майнового та немайнового характеру, що реалізуються в 

охоронному правовідношенні фінансової відповідальності [280]. 

  Розгляд фінансово-правової відповідальності в позитивному 

аспекті створює невірне уявлення щодо її сутності. Завданням будь-якого 

виду юридичної відповідальності є охорона правопорядку, шляхом 

встановлення того, яке саме діяння можна вважати протиправним, осуду 

правопорушника, його покарання з метою перевиховання та здійснення 

превентивного та виховного впливу на інших учасників суспільних відносин. 

Фінансово-правова відповідальність не є винятком, тому застосування 

позитивного підходу значно розширює її зміст, що виходить за межі тих 

основних завдань та функцій, які вона покликана виконувати.   

  Проаналізувавши поняття фінансово-правової відповідальності, 

запропоновані різними вченими-дослідниками цієї юридичної категорії, 

можна зробити висновок, що в їх основі лежать різні концептуальні підходи 

щодо розуміння сутності юридичної відповідальності, фінансово-правової 

відповідальності зокрема. Так, на думку Н.А. Саттарової, фінансово-правову 

відповідальність можна визначити як застосування до порушника фінансо-

во-правових норм заходів державного примусу уповноваженими на це 

державними органами, які покладають на правопорушника додаткові 

обтяження майнового характеру [284]. Слід зазначити, що в основу такої 

варіації визначення фінансово-правової відповідальності покладено 

концепцію ототожнення відповідальності з державно-правовим примусом. 
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  Примус, на відміну від відповідальності, застосовується як за 

наявності, так і за відсутності протиправних діянь за надзвичайних обставин, 

що вже не дає підстав для їх стовідсоткового ототожнення. В основу іншого 

підходу, який нерідко застосовується для визначення сутності і формування 

наукового поняття фінансово-правової відповідальності, покладено концепції 

«фінансово-правовавідповідальність-фінансові санкції» та «фінансово-

правова відповідальність-реалізація фінансових санкцій».  

  Воронова Л.К. під відповідальністю за порушення фінансового 

законодавства розуміє форму реалізації державно-владного примусу, що 

виникає у разі вчинення порушення приписів фінансово-правових норм і 

полягає у застосуванні спеціально уповноваженими державними органами до 

правопорушників передбачених законом санкцій [286]. 

Цікавою видається позиція С. Є. Батирова, яким фінансова 

відповідальність трактується як правовідносини, що виникають з порушення 

встановлених законодавством фінансових зобов’язань і полягають у 

застосуванні до правопорушника заходів фінансово-правового характеру, які 

викликають настання невигідних майнових наслідків через негативну оцінку 

державою його протиправного винного діяння, настання яких забезпечується 

можливістю державного примусу. На думку автора, поняття «фінансово-

правова відповідальність» включає такі різновиди: податкова, банківська, 

валютна, відповідальність за порушення грошово-касових операцій та у сфері 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. Аналізуючи ці 

поняття, ми маємо на увазі, що всі вони існують у межах загального поняття 

«фінансово-правова відповідальність» [c. 8, 277].  

Серед специфічних ознак фінансово-правової відповідальності, які 

необхідно врахувати при розробці її поняття, слід виділити такі:  

1) публічно-правовий характер фінансово-правової відповідальності 

(фінансові правопорушення завдають шкоду саме публічним інтересам, 

охорона і захист яких покладається на державу);  
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2) майновий характер фінансово-правової відповідальності (порушник 

фінансового законодавства має обов’язок понести обмеження саме 

майнового (економічного) характеру);  

3) підставою для застосування є вчинення фізичною або юридичною 

особою фінансового правопорушення; 

4) реалізація фінансово-правової відповідальності здійснюється в 

межах специфічного охоронного правовідношення між правопорушником, на 

якого покладається обов’язок зазнати несприятливих наслідків майнового 

характеру, та державою в особі уповноважених органів, які мають 

притягнути правопорушника до цих несприятливих наслідків;  

5) характеризується можливістю застосування заходів фінансово - 

правового примусу, зовнішньою формою вираження яких є фінансово-

правові санкції;  

6) специфіка заходів фінансово-правової відповідальності полягає в 

кумулятивності, тобто поєднанні компенсаційної та каральної цілі;  

7) реалізується у специфічній процесуальній формі [277]. 

Отже, на сьогодні у теорії права крім загальноприйнятих видів 

галузевої відповідальності у кримінальному, адміністративному, цивільному 

та трудовому праві розрізняють і інші окремі види юридичної 

відповідальності, наприклад, в тому числі фінансової.  

Як слушно заначає Іванський А.Й., основою виокремлення фінансово-

правової відповідальності як самостійного виду (в межах юридичної 

відповідальності) є характер фінансових відносин, з якими пов’язані такі 

невід’ємні категорії фінансового права, як предмет і метод. Згадані фінансові 

відносини в нашій державі регулюються саме фінансовим правом, 

відповідно, порушення фінансових відносин, що відбулися, також 

вирішуються згідно з фінансово-правовими нормами (окрім випадків, коли 

порушення має таку суспільну шкоду чи небезпеку, що дозволяє віднести їх 

до адміністративного або кримінального права). Отже, індивідуально 

визначений характер фінансових відносин, характерні особливості 
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фінансових правопорушень, фінансових санкцій та наявна процедура 

притягнення до відповідальності тощо створюють основу для виокремлення 

фінансово-правової відповідальності. Тому, фінансова-правова відповідальність 

відображає державний осуд, що має прояв з точки зору суб’єктивного права як 

нормативний, формально визначений у фінансовому праві, гарантований і 

забезпечений фінансово-правовим примусом юридичний обов’язок зазнавати 

правопорушником заходів державного примусу у вигляді фінансових санкцій 

(штраф, пеня) за вчинене ним правопорушення у сфері фінансової 

діяльності [275, c. 165]. 

З цього приводу слід відмітити про необхідність внесення відповідних 

змін й до Основного закону, оскільки наразі його положення передбачають 

такі види відповідальності як: дисциплінарна, адміністративна, цивільно-

правова, кримінальна. У зв’язку з чим, доцільним є конституційне визначення 

поряд із цивільно-правовою відповідальністю за діяння, які є злочинами, 

адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, передбачити 

також фінансову відповідальність як вид юридичної відповідальності, що 

полягає у застосуванні уповноваженими державними органами до 

правопорушника санкцій, встановлених нормами фінансового права. 

З цією метою пропонуємо доповнити пункт 22 статті 92 Конституції 

України [86], 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».  

Відповідальність у сфері запобігання фінансовим правопорушенням не 

є тотожною фінансовій відповідальності. При цьому, за вчинення фінансових 

правопорушень може наступати кримінальна відповідальність, 

адміністративна відповідальність, дисциплінарна і фінансова 

відповідальність. Відповідальність у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням повинна ґрунтуватися на загальних принципах юридичної 
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відповідальності (принципу законності, принципу відповідальності лише за 

провину, принципу справедливості, принципу невідворотності тощо) [282]. 

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. 

Фактичною підставою відповідальності сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням є фінансове правопорушення. Фінансове правопорушення 

у широкому сенсі може бути як суспільно шкідливим, так і суспільно 

небезпечним, оскільки його характерною рисою є те, що фінансово-правова 

відповідальність реалізується насамперед при виявленні фінансового 

правопорушення, а вже пізніше до винних осіб застосовуються заходи 

адміністративного чи кримінального примусу, залежно від суспільної 

шкідливості чи суспільної небезпеки фінансового правопорушення. 

До прикладу, до фінансових правопорушень віднесено податкові 

правопорушення, перелік яких визначено ПК України [139], а 

відповідальність встановлено КУпАП [73] та КК України [94]. У широкому 

значенні під податковим правопорушенням розуміються суспільно-

небезпечні діяння, що посягають на соціальні цінності у сфері оподаткування 

і здатні спричиняти їм значної шкоди. При цьому, не існує єдиної позиції 

стосовно обсягу поняття «податкові злочини» в широкому сенсі, тобто щодо 

конкретного переліку злочинів, які ним охоплюються. У вузькому ж сенсі 

податкові злочини зводяться лише до ухилення від сплати податків та 

зборів [273].  

Вузьке розуміння поняття «податкової злочинності» є більш 

поширеним, при чому не тільки в українських фахівців з кримінології, але й у  

зарубіжних. Вузьке тлумачення описує податкову злочинність як цілісну, 

засновану на статистичних закономірностях кримінологічно однорідну 
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сукупність суспільно-небезпечних діянь, заборонених ст. 212 КК України, які 

посягають на відносини з обчислення, нарахування і сплати податків та 

зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, 

вчиняються платниками податків та зборів або уповноваженими ними 

особами переважно з корисливим мотивом та метою отримання економічної 

вигоди. У широкому значенні податковою злочинністю охоплюються поряд 

із ухиленням від сплати податків та зборів (ст. 212 КК України) й суспільно-

небезпечні діяння, заборонені 201, 205, 211, 212-1 та іншими ст.ст. КК 

України, що посягають на суспільні відносини у сфері оподаткування [94].  

Важливим для визначення податкової злочинності на рівні 

законодавства також є те, що у 2014 році було закріплено, що податкові 

злочини є предикативними: Верховна Рада України ухвалила Закон «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення», в якому змінено підхід щодо 

визначення предикатних злочинів (включення податкових злочинів до 

предикатних) [163]. Згідно з ч.1 ст. 212 КК України, «ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів)» установлює відповідальність за 

умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), 

уведених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою 

підприємства, або підприємцем, або іншою особою, яка зобов’язана їх 

сплачувати, «якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до 

бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах». За це 

передбачено штраф у розмірі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до 3 років. Частина друга цієї статті говорить 

уже про ненадходження коштів у великих розмірах або про попередню змову 

групи осіб. У цьому випадку санкція зростає – від 2000 до 3000 

неоподатковуваних мінімумів з тими ж обмеженнями щодо діяльності. 

Діяння, передбачені чч.1, 2 цієї статті, якщо вони вчинені особою, раніше 
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судимою за ухилення від сплати податків, зборів, або якщо вони призвели до 

ненадходження сум в особливо великих розмірах (ч.3), караються штрафом 

від 15000 до 25000 н.м.д.г. з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Під 

значним розміром розуміється сума, що в 1000 і більше разів перевищує 

н.м.д.г., під великим – 3000 і більше, особливо великим – 5000. 

Законом України від 15 листопада 2011 р. «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за 

правопорушення у сфері господарської діяльності» було внесено зміни, 

зокрема, щодо розуміння предикатного злочину, що передував відмиванню. 

Згідно із Законом суспільно небезпечним протиправним діянням, що 

передувало легалізації (відмиванню) доходів, визнається діяння, за яке КК 

України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу 

понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за 

винятком діянь, закріплених ст. 212 і 212-1 КК України), або діяння, вчинене 

за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним 

протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за 

кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за КК 

України та внаслідок вчинення якого незаконно одержано доходи [94]. 

Однак 14.102014 р. Закон України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення» 

було внесено зміни до ст. 209 КК України [163].  

Ухилення від сплати податків як корисливий злочин характеризується: 

діянням у вигляді ухилення від сплати податків; злочинними наслідками 

(спричиненням шкоди державним інтересам у вигляді значних, великих та 

особливо великих збитків: під значним розміром коштів слід розуміти суми 

податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які в тисячу та більше разів 

перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян; під великим – які в три та більше тисяч разів 
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перевищують цей мінімум; під особливо великим – в п’ять та більше тисяч 

разів його перевищують); наявністю прямого причинного зв’язку між 

діянням і наслідками, що настали. Стаття 212 КК України передбачає 

кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів через внесення службовою особою підприємства, 

установи, організації, фізичною особою-підприємцем чи будь-якою іншою 

особою у бухгалтерські документи завідомо неправильних (спотворених) 

відомостей про прибутки чи витрати або ж у спосіб приховування інших 

об’єктів оподаткування (майна, доданої вартості тощо) [94]. 

Завідомо неправильними відомостями визнаються змінені й такі, що 

стали фактично неправильними, дані щодо розмірів прибутків, витрат або 

пільг, що враховуються під час нарахування податків, а також відомості, що 

неадекватно відображають дійсний стан справ суб’єкта оподаткування. 

Заниження вартості об’єктів оподаткування характеризується частковою 

несплатою податків і неподаткових платежів. 

Приховування виражається в тому, що посадові особи суб’єкта 

підприємницької діяльності та фізичні особи не сплачують податків та інших 

неподаткових платежів, що їх вони відповідно до чинного законодавства 

повинні були внести до бюджету. 

З урахуванням специфіки заслуговує на виокремлення в межах окремої 

глави Особливої частини КК України, наприклад «Злочини проти державних 

фінансів» (Л.П. Брич [269], В.М. Вересов [271], Н.О. Гуторова [274], та ін.).  

Специфікою притягнення до відповідальності за вчинення податкових 

правопорушень, що є різновидом фінансових правопорушень віднесемо те, 

що: а) особа може бути притягнута до відповідальності за вчинення 

податкового правопорушення за умови наявності в її діянні (дії або 

бездіяльності) вини, крім випадків, передбачених ПК України; б) особа 

вважається винною у вчиненні правопорушення, якщо буде встановлено, що 

вона мала можливість для дотримання правил та норм, за порушення яких 

ПК України передбачена відповідальність, проте не вжила достатніх заходів 
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щодо їх дотримання; в) нормативно встановлено перелік обставин, які 

звільняють від відповідальності за вчинення податкових правопорушень. До 

них віднесено: 

1) сплив строків давності застосування штрафів за вчинення 

податкового правопорушення; 

2) вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою, яка діяла у 

відповідності до індивідуальної податкової консультації, наданої такому 

платнику податків у паперовій або електронній формі, за умови, що така 

консультація зареєстрована в єдиному реєстрі індивідуальних податкових 

консультацій, або до узагальнюючої податкової консультації та/або до 

висновку об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду щодо 

застосування норми права, від якого в подальшому було відступлено; 

3) вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою, яка діяла у 

відповідності до правових висновків Верховного Суду, викладених у рішенні 

за результатами розгляду зразкової справи, які в подальшому було змінено за 

наслідками перегляду Великою Палатою Верховного Суду; 

4) вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок незаконних рішень, 

дій або бездіяльності контролюючих органів; 

5) вчинення діяння (дії або бездіяльності) з вини банку, органу, що 

здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, установи - 

учасника платіжної системи, еквайрія (щодо податкових правопорушень, 

передбачених ст. ст. 124 і 125-1  ПК України); 

6) вчинення діяння (дії або бездіяльності) з вини оператора поштового 

зв’язку, інформація про якого міститься в Єдиному державному реєстрі 

операторів поштового зв’язку, за умови виконання обов’язку, визначено абз. 

2 п. 49.6 ст. 49; 

7) вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок виявлення в роботі 

електронного кабінету технічної та/або методологічної помилки чи 

технічного збою в роботі електронного кабінету і визнання такої 

помилки/збою технічним адміністратором та/або методологом електронного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n2424
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кабінету або згідно з повідомленням на офіційному веб-сайті центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або 

підтвердження її/його існування рішенням суду, якщо порушення були 

зумовлені виключно технічною та/або методологічною помилкою чи 

технічним збоєм у роботі електронного кабінету; 

8) самостійне виправлення платником податків з дотриманням порядку, 

вимог та обмежень, передбачених ст. 50 ПК України, помилок, що містяться 

у раніше поданих ним податкових деклараціях та розрахунках (уточнюючих 

податкових деклараціях та розрахунках), за умови сплати самостійно 

донарахованих податкових зобов’язань та штрафних (фінансових) санкцій 

(штрафів); 

9) вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин 

непереборної сили (форс-мажору); 

10) вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою, яка діяла 

відповідно до консультації з питань практичного застосування окремих норм 

законодавства України з питань митної справи, наданої в письмовій або 

електронній формі, а також до узагальнюючої консультації, зокрема на 

підставі того, що у подальшому такі консультації були змінені або скасовані; 

11) вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою, яка діяла 

відповідно до наданого попереднього рішення митного органу про 

застосування окремих положень законодавства України з питань митної 

справи, у тому числі в разі, якщо таке рішення в подальшому було 

відкликано з причин, встановлених п. п. 2, 3 ч. 7 ст. 23 Митного кодексу 

України тощо []1. 

Щодо специфіки притягнення винних осіб до відповідальності (окрім 

кримінальної) за вчинення фінансових правопорушень, то вона полягає в 

тому, що на це уповноважені державні органи, якщо такі їхні повноваження 

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

Означене пов’язано з тим, що Главою 12 Кодексу про адміністративні 

                                                             
1 Податковий кодекс 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n573
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n574
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правопорушення передбачено такі правопорушення в сфері фінансів: 

порушення правил про валютні операції (ст. 162); розміщення цінних паперів 

без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних 

паперів (ст. 163); порушення порядку ведення податкового обліку, надання 

аудиторських висновків (ст. 163-1);  неподання або несвоєчасне подання 

платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів 

(обов'язкових платежів) (ст. 163-2);  невиконання законних вимог посадових 

осіб податкових органів (ст. 163-3); порушення порядку утримання та 

перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про 

виплачені доходи (ст. 163-4);  приховування інформації про діяльність 

емітента (ст. 163-5); ненадання документів, надання яких передбачено 

законодавством про депозитарну систему України (ст. 163-6); маніпулювання 

на організованих ринках (ст. 163-8); незаконне використання інсайдерської 

інформації (ст. 163-9); порушення порядку розкриття інформації на ринках 

капіталу та організованих товарних ринках або у системі накопичувального 

пенсійного забезпечення (ст. 163-11) тощо [73]. Вказані правопорушення є 

фінансовими правопорушеннями, за які наступає адміністративна 

відповідальність. Провадження в справах про фінансові правопорушення, що 

є адміністративними проступками, можна поділити на судові та 

адміністративні (позасудові). 

Аналогічний підхід використано в зарубіжних країнах, де 

компетенцією щодо притягнення до відповідальності за порушення, 

наприклад, 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1384
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1384
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1384
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1391
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1391
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1397
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1397
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1397
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1403
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1403
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1409
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1409
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1409
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1415
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1415
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1425
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1425
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1436
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1436
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1442
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1442
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1451
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1451
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1451
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Сполучених Штатах Америки, Канаді, Сполученому Королівстві Великої 

Британії та Північної Ірландії, Королівстві Швеція, Республіці Болгарія та 

інших країнах) [66]. 

Податкові органи зарубіжних країн зазвичай уповноважені притягувати 

правопорушників до відповідальності, кримінальну же відповідальність за 

ухилення від сплати ПДВ призначає суд. Застосування різноманітних заходів 

відповідальності переслідує мету – покарання правопорушників, а також 

профілактику подальшого ухилення від сплати податків і підвищення рівня 

законослухняності громадян. 

За вчинення фінансових правопорушень (адміністративних) 

накладаються стягнення, що є засобом державного примусу, та які 

застосовується від імені держави до особи, яка у визначеному законом 

порядку визнана винною у вчиненні адміністративного проступку. 

Відповідно до ст. 23 КУпАП можна виділити наступні функції 

адміністративного стягнення: виховна (виховання особи, яка вчинила 

адміністративний проступок, в дусі додержання законів України, поваги до 

правил співжиття); превентивна (запобігання вчиненню нових проступків як 

самим правопорушником, так і іншими особами); каральна (покарання особи, 

яка скоїла адміністративний проступок). 

Адміністративні стягнення тісно пов’язані між собою і в своїй 

сукупності складають певну логічну систему, яка закріплена у ст. 24 КУпАП 

[73]. При цьому, адміністративні стягнення розміщені в даному переліку у 

відповідності з певним критерієм – від найлегшого до найтяжчого. Слід 

зазначити, що вказаний перелік не є вичерпним, законами України може бути 

встановлено й інші, крім зазначених, види адміністративних стягнень. Щодо 

накладення стягнень у сфері запобігання фінансовим правопорушенням має 

на меті притягнення до відповідальності правопорушників, а також 

профілактику вчинення нових порушень і підвищення рівня 

законослухняності громадян. Окремо слід зазначити, що на правопорушника 

може бути накладено обов’язок з відшкодування завданої шкоди. 
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Перспективними напрямами поліпшення діяльності щодо виявлення 

фінансових правопорушень є затвердження «Порядку відшкодування 

завданої внаслідок неналежних дій щодо запобігання фінансовим 

правопорушенням» та Єдиного реєстру осіб, схильних до вчинення 

фінансових правопорушень. 

В цій частині дисертації 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 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. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Зазначено, що принципами запобігання фінансовим 

правопорушенням є основні правила поведінки, на підставі яких 

здійснюються заходи щодо запобігання та протидії фінансовим 

правопорушенням. 

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-



157 

управлінські, правові та інші умови, які гарантуватимуть зменшення рівня 

правопорушень у фінансовій сфері до мінімального. 

2. 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. 

3. 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 
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Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Королівстві Швеція, 

Республіці Болгарія та інших країнах). 

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.  
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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 
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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 

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 
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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 
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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 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: 
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«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: 

 «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); 
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 «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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