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АНОТАЦІЯ 

Берізко В.М. Адміністративна відповідальність за порушення 

законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право; (081 – право). – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017. 

Адміністративну відповідальність за вчинення легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування 

розповсюдження зброї масового знищення запроваджено 2002 р. у зв’язку з 

імплементацією в національне законодавство норм міжнародного та 

європейського права. Зауважено, що процес становлення законодавства щодо 

адміністративної відповідальності триває й до сьогодні з огляду на відсутність 

законодавчого закріплення цього поняття та наявність низки законодавчих 

ініціатив щодо декриміналізації окремих злочинів у цій сфері або визнання 

деяких відповідних адміністративних правопорушень кримінальними 

проступками. 

З’ясовано, що на сьогодні адміністративну відповідальність у досліджуваній 

сфері передбачено двома нормативно-правовими актами (Кодексом України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) та Законом України від 

14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон)), які 

встановлюють однакові види порушень, проте називають різних суб’єктів 

відповідальності, визначають різних суб’єктів і різні процедури притягнення до 

відповідальності та санкції, що стало підставою для класифікації за наведеними 

вище критеріями. 
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Здійснено аналіз наукової літератури, який засвідчив, що адміністративна 

відповідальність, будучи самостійним видом юридичної відповідальності, 

водночас ґрунтується на загальних принципах юридичної відповідальності. 

На підставі судових рішень досліджено, що притягнення до 

адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 

суб’єктами державного фінансового моніторингу ґрунтується на застарілих 

підходах, що полягають: у відсутності посилання на відповідну частину ст. 166-9 

КУпАП, якою передбачено склади адміністративних проступків; нез’ясуванні всіх 

обставин справи (відсутність доказів, довідок, актів перевірок, пояснень); 

відсутності складу адміністративного правопорушення в діянні посадової особи 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу; недотримання строків 

притягнення до адміністративної відповідальності. 

Доведено, що закріплення в Законі принципів (верховенство права, 

невідворотність відповідальності, індивідуалізація покарання, заборона свавілля, 

змагальність процесу тощо), на яких будуються правовідносини в досліджуваній 

сфері, унеможливило б допущення помилок як у нормотворчій, так і в 

правозастосовній практиці. 

Зазначено, що чинним законодавством передбачено різні види юридичної 

відповідальності (кримінальна, адміністративна, цивільно-правова тощо) за 

порушення законодавства в досліджуваній сфері, адже в ст. 24 Закону чітко не 

вказано, за які саме правопорушення винні особи нестимуть відповідальність. 

Досліджено відмінності адміністративної відповідальності в аналізованій 

сфері від кримінальної, цивільно-правової, фінансової та опрацьовано погляди 

науковців щодо наявності характерної риси – суспільної небезпеки. Такі поняття, 

як «істотна шкода», «недостовірна інформація» є оціночними і в кожному 

окремому випадку заподіяння шкоди їх визначають з урахуванням усіх обставин 

справи. 
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Звернуто увагу, що згідно з ч. 2 ст. 166-9 КУпАП хоча й обумовлено 

надання інформації не суб’єктами первинного фінансового моніторингу на запит 

Держфінмоніторингу, проте обсягу її чинним законодавством не передбачено. 

При цьому КУпАП передбачено, що отримувачами такої інформації на сьогодні є 

й інші суб’єкти державного фінансового моніторингу. 

З’ясовано, що ч. 2 ст. 24 Закону, якою передбачено можливість ліквідації 

юридичної особи за фінансування тероризму згідно з рішенням суду, така особа 

може понести лише кримінальну відповідальність. Поряд з цим, відповідальності 

шляхом ліквідації суб’єкта господарювання за фінансування розповсюдження 

зброї масового знищення та легалізацію (відмивання) злочинних доходів на 

сьогодні Кримінальним кодексом України (далі – ККУ) та Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» не передбачено. 

На підставі проведеного аналізу чинного законодавства встановлено, що в 

процесі правової кваліфікації адміністративного проступку важливе значення має 

правильна класифікація складів адміністративних правопорушень, оскільки в 

ККУ передбачено склад злочину за порушення строків, визначених Законом, тоді 

як склад адміністративного проступку згідно з КУпАП та Законом за 

особливостями конструкції містить бланкетні норми. 

Доведено, що на ефективність процесу правової кваліфікації 

адміністративного проступку у сфері запобігання легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами державного 

фінансового моніторингу впливають такі чинники: правильність обрання та чітке 

формулювання норми закону; наявність складу адміністративного проступку у 

вчиненому діянні; наявність єдиної узгодженої правозастосовної практики, у тому 

числі і судової; наявність науково обґрунтованих рекомендацій щодо кваліфікації 

більшості складів адміністративних правопорушень. 

Дослідивши ознаки, характерні для адміністративних стягнень, дисертант 

зробив висновок про те, що анулювання ліцензії як санкції, передбаченої 
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ч. 5 ст. 24 Закону, необхідно вважати адміністративним стягненням, та 

запропонував доповнити ч. 2 ст. 16 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» новим пунктом. 

Розглянуто та охарактеризовано санкцію у вигляді тимчасового 

відсторонення посадової особи від посади до усунення порушення, з’ясовано 

також, що її належно не закріплено на рівні Закону. 

Одночасно з метою визначення в Законі адміністративної відповідальності 

пропонуємо передбачити перелік адміністративних стягнень, що застосовують до 

осіб правопорушників, а саме: попередження; штраф; анулювання ліцензії або 

іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності; 

тимчасове відсторонення посадової особи від посади до усунення порушення. 

На основі аналізу наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених 

показано, що підставами адміністративної відповідальності в аналізованій сфері є 

система адміністративно-правових норм, якими закріплено: склад 

адміністративного правопорушення; види і розміри адміністративних стягнень; 

коло суб’єктів (органів та їх посадових осіб), уповноважених розглядати справи 

про адміністративні правопорушення у сфері запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення і приймати щодо них 

відповідні рішення; процедура притягнення до адміністративної відповідальності 

та її процесуальне оформлення. 

Здійснено юридичний аналіз норм, передбачених ст. 166-9 КУпАП та ст. 24 

Закону, який показав недосконалість змісту та юридичних конструкцій, тож 

запропоновано внести відповідні зміни й доповнення до чинного законодавства. 

Зокрема, пропонується вдосконалити положення ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 5, ч. 2 ст. 6, ч. 1 

ст. 9, ст. 18, ст. 24 Закону щодо уточнення термінологічного апарату, обов’язків 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу, підстав відповідальності тощо, а 

також ст. 166-9, ч.1 ст. 255 КУпАП щодо підстав та суб’єктів відповідальності. 

Здобувачем проаналізовано склади адміністративних правопорушень, 

передбачених ст.ст. 166-9, 188-34 КУпАП та ст. 24 Закону. 
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Досліджено походження та співвідношення понять «адміністративний 

проступок» та «адміністративне правопорушення», ознаки адміністративного 

проступку, що дало змогу дати визначення адміністративного проступку та 

класифікацію складів в аналізованій сфері. 

На основі загальновизнаної структури складу адміністративного 

правопорушення визначено, що безпосереднім об’єктом є суспільні відносини, що 

охороняються нормами ст.ст. 166-9, 188-34 КУпАП та Закону. Об’єктивна 

сторона легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення полягає як в діях, так і в бездіяльності (ст.ст. 25 та 26 Закону). 

Наголошено, що суб’єкт досліджуваного правопорушення згідно з КУпАП – 

спеціальний, яким може бути посадова особа суб’єктів первинного 

фінмоніторингу, член ліквідаційної комісії, ліквідатор або уповноважена особа 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та посадова особа підприємства, 

установи, організації, а також громадянин – суб’єкт підприємницької діяльності, 

які не є суб’єктами первинного фінмоніторингу. Суб’єкт відповідальності згідно з 

Законом – юридична або фізична особа-підприємець – це суб’єкт первинного 

фінансового моніторингу або спеціальний суб’єкт первинного фінансового 

моніторингу. Суб’єктивна сторона характеризується умислом або необережністю, 

а мотив і мета вчинення правопорушення відіграє факультативну роль. 

Наголошено, що питання вини юридичних осіб, як потенційного суб’єкта 

вчинення адміністративного правопорушення, залежить від характеру конкретних 

дій або бездіяльності юридичної особи, а тому не потребує з’ясування психічного 

ставлення до власної протиправної поведінки. 

Проаналізовано та узагальнено погляди вчених-адміністративістів на суть 

категорії «правовий статус». Серед науковців немає єдиного підходу у визначенні 

адміністративно-правового статусу, а різноманітність їхніх поглядів зводиться до 

визначення окремих елементів цього поняття. 

Встановлено, що Законом не передбачено закріплення повноважень 

Держфінмоніторингу щодо забезпечення координації діяльності суб’єктів 
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державного фінансового моніторингу у справах про порушення законодавства у 

сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення. З огляду на зазначене вище запропоновано доповнити ч. 3 

ст. 18 Закону пунктом, який передбачає Держфінмоніторинг спеціально 

уповноваженим органом в аналізованій сфері. 

Окрім цього, також запропоновано доповнити перелік суб’єктів державного 

фінансового моніторингу (ч. 3 ст. 5 Закону) – Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб, оскільки цей орган здійснює нагляд за банками, які належать до 

категорії неплатоспроможних і до яких запроваджено процедуру тимчасової 

адміністрації або ліквідації, а також Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, оскільки цей орган 

здійснює нагляд за забудовниками. 

Аналіз положень ст. 18, 20 Закону показав, що в них відсутня чітка вказівка 

щодо здійснення Держфінмоніторингом нагляду за суб’єктами первинного 

фінансового моніторингу – а саме суб’єктами підприємницької діяльності, які 

надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу 

нерухомого майна. Ураховуючи зазначене, запропоновано доповнити ч. 2 ст. 18 

Закону положенням, а також внести зміни до ст. 255 КУпАП у частині зміни 

редакції статті, що стосується суб’єктів державного фінансового моніторингу 

(ст. 166-9, ч. 6 ст. 166-11, ст. 188-34 КУпАП). 

Акцентовано увагу на тому, що виключення судів з числа суб’єктів, 

уповноважених застосовувати заходи адміністративної відповідальності за 

вчинення адміністративних проступків у досліджуваній сфері, хоча й дасть змогу 

оскаржувати відповідні рішення до адміністративного суду в порядку, 

визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, проте не 

вирішить основної проблеми правильного й однозначного застосування норм 

матеріального права та неупередженого ставлення до особи порушника 

(передбаченого, наприклад, ст. 259 КУпАП). 
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Наголошено, що провадження у справах про адміністративні 

правопорушення характеризуються комплексом процесуальних дій, що 

утворюють певну сукупність адміністративно-процесуальних відносин. Своєю 

чергою, кожне окреме провадження є динамічним, що зумовлюється наявністю 

стадій і строків. 

Показано, що провадження у справах про порушення законодавства щодо 

запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення, характеризується: різними суб’єктами накладення адміністративних 

стягнень та притягнення до відповідальності, наявністю в Законі та підзаконних 

нормативно-правових актах комплексу процедур притягнення до 

відповідальності, а також різними видами та розмірами стягнень. 

У випадках, коли суб’єкт первинного фінансового моніторингу не 

дотримався строків надання інформації про фінансові операції, які підлягають 

обов’язковому фінансовому моніторингу (тобто строку, чітко встановленого 

Законом, і в разі, якщо правопорушник згоден з тим, що вчинив проступок), 

пропонується застосувати прискорене (спрощене) провадження у справах про 

адміністративне правопорушення. 

Запропоновано передбачити положення стосовно звільнення від 

адміністративної відповідальності суб’єкта первинного фінансового моніторингу 

за дії, які вже перевірялися і за їх результатами не було виявлено порушень. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне 

правопорушення, легалізація (відмивання) злочинних доходів, фінансування 

тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення. 
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ANNOTATION 

Berizko V. M. Administrative responsibility for violating laws on prevention 

and counteraction to legalization (laundering) of illegally obtained proceeds, 

terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction. 

– Manuscript copyright. 

Thesis for a Candidate Degree in Juridical Science in 12.00.07 – administrative 

law and administrative process, financial Law and information law (081 – law). – Taras 

Shevchenko National University of Kiev of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kiev, 2017. 

The implementation of administrative responsibility for legalization (laundering) 

of proceeds derived in a criminal way, financing of terrorism and financing of 

proliferation of weapons of mass destruction took place in 2002 resulting from 

implementation of international and European law norms by Ukrainian national law. It's 

noted that the process of establishing the law on administrative responsibility is 

continuing to this date. There is a number of legislative initiatives which propose to 

decriminalize some crimes in this area or to treat several appropriate administrative 

offences as criminal infractions. 

It has been established that administrative responsibility is stipulated by two 

normative legal acts (the Code of Ukraine on Administrative Offences and the Law of 

Ukraine on Prevention and Counteraction to Legalization (laundering) of Illegally 

Obtained Proceeds, Terrorism Financing and Financing of Proliferation of Weapons of 

Mass Destruction) today. They provide the same kind of violations, but they contain 

different responsibility subjects, different procedures of bringing to responsibility and 

sanctions. 

Legal acts establishing administrative responsibility create an integrated system 

of responding to violations of the relationships in the analysed field. But it is admitted 

that current laws and their ambiguous application require revision and improvement. 

The analysis of scientific literature has shown that, while administrative 

responsibility is an independent form of legal responsibility, it is based on the general 

principles of legal responsibility. 
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Based on awarded judgements of the courts, it was found that bringing to 

administrative responsibility for administrative offences in the sphere of prevention and 

counteraction to legalization (laundering) of illegally obtained proceeds, terrorism 

financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction by the subjects 

of financial monitoring is based on out-of-date approaches, which consist of: the 

absence of a reference to the appropriate part of the Article 166-9 of the Code of 

Ukraine on Administrative Offences, that provides the elements essential to 

administrative infractions, non-identifying all circumstances of the case (lack of 

evidence, certificates, inspection acts and explanations), the absence of elements 

essential to the administrative offences in the action of an official of the subject of 

primary financial monitoring. 

So the consolidation of the principles (rule of law, legitimacy, legal certainty, 

inevitability of responsibility, individualization of punishment, prohibition of 

arbitrariness, competition of the juridical process, etc.) in the mentioned Law, on which 

legal relationships in the analysed field are based, would make it possible to avoid 

mistakes both in norm-making and in law-enforcement practice. 

It has been established that current laws provide different forms of legal 

responsibility (criminal, administrative, civil etc.) for violating the laws in the analysed 

field. This is because the Article 24 of the Law doesn't make it clear, for exactly which 

offences lawbreakers have to be brought to responsibility. 

Based on the analysis of current laws it was found that a legal classification of 

elements essential to administrative infractions is of fundamental importance in the 

process of legal assessment of administrative offences. 

The following factors influence the efficiency of the process of legal assessment 

of an administrative infraction in the area of prevention and counteraction to 

legalization (laundering) of illegally obtained proceeds, terrorism financing and 

financing of proliferation of weapons of mass destruction by the subjects of financial 

monitoring: the correctness of the election and precise formulation of the law norms, 

presence of elements essential to the administrative infraction in the committed act, the 

existence of common concerted law-enforcement practice, including legal precedents, 
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the availability of scientifically substantiated recommendations for the qualification of 

most elements essential to administrative offences. 

Having examined the attributes of administrative penalties, the author concludes 

that the revocation of a license as a sanction, as defined in Part 5 of Article 24 of the 

Law, should be qualified as an administrative penalty, and proposes to add a new item 

to Part 2 of Article 16 of the Law of Ukraine „On Licensing Types of Economic 

Activity“. 

At the same time, with the purpose of defining administrative responsibility in the 

Law, it is recommended to detail the system of administrative penalties used against 

offenders, especially: warning; fine; cancellation of a license or another special 

permission for conducting some types of economic activities, suspension of an official 

up to the remediation of a violation. 

Based on the analysis of scientific opinions of domestic and foreign scientists, it 

was concluded that the grounds of administrative responsibility in the analysed field are 

a system of administrative-legal norms, which provide: elements essential to an 

administrative offence; type and amount of administrative penalties; circle of subjects 

(bodies and their officials) authorized to consider cases concerning administrative 

violations in the field of prevention and counteraction to legalization (laundering) of 

illegally obtained proceeds, terrorism financing and financing of proliferation of 

weapons of mass destruction, and to resolve them; procedure of bringing to 

administrative responsibility and its procedural registration. 

The norms, as defined in Article 166-9 of the Code of Ukraine on Administrative 

Offences and Article 24 of the Law, were legally analysed, it was established that their 

content and legal constructions were inadequate, and it was also proposed to make 

appropriate amendments and supplements to the current laws. Specifically, it is 

proposed to improve the provisions of Part 1 of Article 1, Part 3 of Article 5, Part 2 of 

Article 6, Part 1 of Article 9, Article 18 and Article 24 of the Law concerning the 

clarification of terminological apparatus, functions of the subjects of the primary 

financial monitoring, attribution of responsibility, etc., as well as Article 166-9, Part 1 
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of Article 255 of the Code of Ukraine on Administrative Offences concerning the 

grounds and subjects of administrative responsibility. 

Elements essential to administrative offences provided by Articles 166-9, 188-34 

of the Code of Ukraine on Administrative Offences and by Article 24 of the Law were 

analysed. 

Based on the generally acknowledged system of elements essential to an 

administrative offence it was determined that the social relations protected by Articles 

166-9 and 188-34 of the Code of Ukraine on Administrative Offences and the Law act 

as the direct object. The objective side of legalization (laundering) of illegally obtained 

proceeds, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass 

destruction includes activities or inactivity. The subject of the analysed offence is a 

special one, which means, how an official of the subjects of primary financial 

monitoring, a member of the liquidations commission, a liquidator or an authorized 

officer of the Deposit Guarantee Fund and an officer of a company, an authority and an 

organization, as well as a citizen, who is the subject of entrepreneurial activity and isn't 

a subject of primary financial monitoring, can be defined. The subjective side will be 

characterized by intention or carelessness, and the motive and purpose of an offence are 

optional. 

The views of the scientists in the field of administrative law about defining and 

providing the category „legal status” were analysed and summarized. It was found that, 

while defining the legal status of some subject, the most important accent will be placed 

on its role and its place in the system of legal relations and its differentiation from other 

subjects. In theory there are various approaches among scientists on determining the 

administrative and legal status, and the existing variety of views generally amounts to 

the definition of its elements. 

It was examined that the Law doesn't provide the State Financial Monitoring 

Service of Ukraine with the powers to ensure the coordination of the activities of the 

subjects of the state financial monitoring in the cases of violating the laws on prevention 

and counteraction to legalization (laundering) of illegally obtained proceeds, terrorism 

financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction. In view of this 
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it is proposed to add an item to Part 4 of Article 18 of the Law, which provides that the 

State Financial Monitoring Service is a specially authorized institutional body in the 

analysed area. 

It was proposed to add one more subject of the state financial monitoring to Part 3 

of Article 5 of the Law, which would be the Deposit Guarantee Fund, because this 

institutional body supervises banks which are classified as insolvent and which 

underwent the procedure of temporary administration or liquidation. 

Having analysed the provisions of Articles 18 and 20 of the Law, it was found 

that they do not have any clear reference to the provision on the supervision by the State 

Financial Monitoring Service of Ukraine of the corresponding subjects of primary 

financial monitoring – the subjects of economic activities which provide broking 

services during real estate purchase and sale operations. 

Considering the aforementioned, it is recommended to add a provision to Article 

18 Part 2 of the Law, and also to amend Article 255 of the Code of Administrative 

Offences of Ukraine in the part of the revision of the article concerning the subjects of 

State financial monitoring (Art 166-9, Part 6 of Article 166-11, Article 188-34 of the 

Code of Administrative Offences of Ukraine). 

Special attention is paid to the fact that, while the exclusion of courts from the list 

of subjects, who are authorised to administratively prosecute for administrative 

offences, makes it possible to litigate the corresponding decisions in the Administrative 

Court in accordance with the procedure established by the Code of Administrative 

Legal Proceedings of Ukraine, it does not solve the main problem regarding the correct 

and univocal application of material law norms and an impartial attitude to the person of 

the offender (for example, as foreseen in Art 259 of the Code of Administrative 

Offences of Ukraine). 

It it determined that legal proceedings in the cases of administrative offences are 

characterized by a complex of procedural actions which form a certain set of 

administrative-processual relations. Whereas, every single legal proceeding is dynamic, 

which is conditioned by the presence of stages and time frames. 
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It was found out that juridicial proceedings in the cases of violation of laws on 

prevention and counteraction to legalization (laundering) of illegally obtained proceeds, 

terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction is 

characterized by: various subjects of administrative penalties and bringing to 

responsibility, existence of a complex of special procedures for bringing to 

responsibility provided by the Law and subordinate laws, as well as various penalty 

types and amounts. 

It has been established that in the cases where the subject of primary financial 

monitoring did not comply with the deadlines for providing information on financial 

transactions, which shall be obligatory financially monitored, it means the deadline is 

clearly determined by the Law and the offender admits the fact of infraction, it is 

proposed to apply an accelerated (simplified) proceeding in the cases on administrative 

offences. 

It is proposed to include a provision concerning the release of a subject of 

primary financial monitoring from administrative responsibility for actions, which were 

already controlled before and where, according to its results, no violations were found. 

Key words: administrative responsibility, administrative offence, legalization 

(laundering) of illegally obtained proceeds, terrorism financing and financing of 

proliferation of weapons of mass destruction 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення – це заключний етап перетворення злочинних доходів на легальні. У 

процесі перетворення накопичується протиправна і суспільно небезпечна 

концентрація неконтрольованої грошової маси. Нині правопорушення у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення вражають своїми масштабами, особливо на тлі низького рівня 

життя громадян нашої держави. 

За розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у 

січні-вересні 2017 р. рівень тіньової економіки становив 33 % від офіційного 

валового внутрішнього продукту, тоді як у 2014 р. – 43 %, в 2015 р. – 40 %, а в 

2016 р. – 34 %. У разі коли «критичний рівень тіньової економіки» перевищує 

40 % валового внутрішнього продукту, держава стає неспроможною регулювати 

та управляти всіма економічними, політичними, соціальними процесами. 

Запроваджуючи адміністративну відповідальність у згаданій сфері, 

законодавець намагається захистити, перш за все, інтереси суспільства, держави, 

юридичних та фізичних осіб – оскільки такі проступки загрожують економічній 

безпеці держави. Суб’єктами відповідальності є фізичні або юридичні особи, 

діяльність яких пов’язана зі здійсненням фінансових операцій з грошовими 

коштами, майном, майновими і немайновими правами. Для таких осіб держава 

встановлює спеціальний правовий статус, правила поведінки і передбачає 

заборони на вчинення дій або бездіяльність у разі порушення цих правил тощо. 

Зазначена проблема активно досліджується українськими та зарубіжними 

науковцями. Зокрема Є.В. Павліченко в кандидатській дисертації 

«Адміністративно-правові засади фінансового моніторингу» (2009 р.) акцентувала 

увагу на особливостях і змісті адміністративно-правового регулювання у сфері 

фінансового моніторингу. Дещо пізніше М.В. Борець у своєму дослідженні 

«Адміністративно-правовий статус державних регуляторів у сфері запобігання та 
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протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» 

(2017 р.) торкнулася проблеми визначення ознак адміністративної 

відповідальності за порушення вимог законодавства у цій сфері та розкрила 

повноваження суб’єктів державного фінансового моніторингу. Окремі загальні 

питання адміністративної відповідальності за вчинення згаданого вище проступку 

розкрито також у дослідженнях О.І. Барановського, С.А. Буткевича, 

І.М. Гаєвського, С.Г. Гуржія, Р.А. Калюжного, Т.О. Качки, А.О. Клименка, 

В.В. Ковальської, О.Є. Користіна, О.В. Кузьменко, Х. Кернера, К. Коттке, 

Л.А. Савченко та ін. 

Доречно зазначити, що низку аспектів, пов’язаних із протидією легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, досліджували 

фахівці кримінального, кримінального процесуального, міжнародного та інших 

галузей права (П.П. Андрушко, А.С. Беницький, В.Т. Білоус, Ю.А. Дорохіна, 

О.О. Дудоров, О.В. Київець, О.П. Орлюк, В.М. Попович, С.С. Черняхівський, 

О.О. Чаричанський та ін.). 

З’ясовано, що протидія легалізації (відмиванню) злочинних доходів 

правоохоронними органами передбачає боротьбу з цим негативним явищем та 

застосування відповідних юридичних санкцій. Але результативнішим є 

встановлення правил щодо запобігання можливості використання фінансової 

системи в такий спосіб інституційного та законодавчого забезпечення, за якого 

мінімізувалася б можливість легалізації (відмивання) злочинних доходів і 

вливання їх в легальну економіку країни та за порушення яких передбачено 

адміністративну відповідальність. 

Утім, незважаючи на значний науковий доробок і практичний інтерес до цієї 

проблематики, багато питань, що стосуються теми дисертації, досліджено 

недостатньо, а опубліковані напрацювання мають локальний характер, що 

базуються на окремих статтях, науково-практичних коментарях, розділах 

підручників тощо. Зокрема, в цих роботах не враховано положень, викладених у 

новій редакції Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та 
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протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» (далі – Закон). 

Проведений аналіз висвітлив і проблему практики неоднозначного 

застосування судами законодавства під час розгляду справ про порушення 

законодавства в аналізованій сфері, а також показав відсутність узагальнення 

Верховним Судом України відповідної судової практики. 

Перелічені обставини обумовлюють актуальність обраної теми та 

необхідність дослідження адміністративно-правової відповідальності за 

порушення законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, що набуває нового змісту та потребує 

детального й комплексного розгляду. 

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

Дисертаційне дослідження відповідає основним засадам, викладеним у 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, схваленій 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1407-р, та п. 1 

розділу ІІ Концепції адміністративної реформи в Україні, схваленій Указом 

Президента України від 22.07.1998 № 810/98, а також його виконано в межах 

науково-дослідних робіт юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка: «Доктрина права в правовій системі 

України: Теоретичний та практичний аспекти» № 11 БФ 042-01 (державний 

реєстраційний номер 0111U008337), яка досліджувалася з 1 січня 2011 р. до 

31 грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» № 16 БФ 042-11, що є предметом дослідження з 1 січня 2016 р. 

до 31 грудня 2018 р. 
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Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 4 від 22 грудня 2014 року). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на 

основі практики і теоретико-правового аналізу, правового регулювання, 

міжнародних стандартів у сфері запобігання відмиванню злочинних доходів 

визначити особливості адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення і сформулювати пропозиції щодо вдосконалення 

правового механізму та визначення підстав притягнення до адміністративної 

відповідальності за вказаний вид порушень. 

Відповідно до обраної мети в дисертації окреслено такі завдання: 

• дослідити витоки та основні засади адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення; 

• охарактеризувати принципи застосування заходів притягнення до 

адміністративної відповідальності за порушення у досліджуваній сфері; 

• визначити співвідношення адміністративної та інших видів юридичної 

відповідальності за порушення законодавства щодо запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

• дослідити підстави адміністративної відповідальності за вчинення 

аналізованого правопорушення; 

• визначити особливості складу адміністративного правопорушення щодо 

запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення; 
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• розкрити адміністративно-правовий статус Державної служби 

фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) як суб’єкта 

владних повноважень у досліджуваній категорії справ; 

• з’ясувати особливості проваджень у справах про порушення 

законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення; 

• узагальнити європейській досвід та визначити можливості його 

використання в Україні; 

• розробити пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-деліктного 

законодавства в аналізованій сфері. 

Об’єктом дослідження є адміністративно-деліктні відносини у сфері 

порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

Предметом дослідження є адміністративна відповідальність за порушення 

законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення. 

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертації є система 

загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання. Використання 

діалектичного методу дало змогу дослідити суть адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства щодо запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та розкрити зміст 

принципів застосування заходів такої відповідальності (підрозділи 1.1, 1.2). За 

допомогою порівняльно-правового методу розглянуто співвідношення 

адміністративної та інших видів юридичної відповідальності за правопорушення в 

досліджуваній сфері (підрозділ 1.3). Методи аналізу та синтезу 

використовувалися під час дослідження підстав адміністративної відповідальності 
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за порушення законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, розкриття ознак складу таких 

правопорушень та визначення адміністративно-правового статусу суб’єктів 

провадження у справах про порушення законодавства у цій сфері (підрозділи 2.1, 

2.2, 3.1). Розгляд сутності, визначення характерних рис та особливостей 

притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення в 

аналізованій сфері, установлення особливостей провадження у справах цієї 

категорії (підрозділи 1.1, 3.1, 3.2) здійснено за допомогою системного методу. 

Задіяння наукових методів індукції та дедукції дало змогу визначити правовий 

механізм у цілому та висвітлити особливості провадження у справах про 

порушення законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення (підрозділи 2.2, 3.1, 3.2); за допомогою 

статистичного методу окреслено масштаб і тенденції вчинення цього порушення 

(підрозділи 1.1, 1.3). 

Науково-методологічним підґрунтям дослідження є наукові праці, 

розробки з проблематики сучасного стану та перспектив розвитку особливостей 

юридичної відповідальності взагалі та адміністративної відповідальності зокрема 

таких авторів, як: В.Б. Авер’янов, Д.Н. Бахрах, В.М. Бевзенко, І.А. Безклубий, 

А.І. Берлач, Ю.П. Битяк, Ю.В. Ващенко, І.П. Голосніченко, Т.О. Гуржій, 

С.Т. Гончарук, І.С. Гриценко, П.В. Діхтієвський, Є.В. Додін, Р.А. Калюжний, 

Л.В. Коваль, О.В. Ковальова, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, В.Т. Комзюк, 

О.В. Кузьменко, Є.В. Курінний, Я.В. Лазур, Д.М. Лук’янець, Р.С. Мельник, 

О.П. Орлюк, М.В. Цвік, Х.П. Ярмакі та ін. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, закони 

України, нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України та 

інших органів виконавчої влади, що врегульовують питання досліджуваної 

проблеми. 
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Емпіричною основою дослідження слугували статистичні дані та довідкова 

інформація Держфінмоніторингу, Національної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

Національного банку України, Міністерства юстиції України, рішення судів 

різних інстанцій із розгляду справ про порушення законодавства щодо 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним дослідженням питань 

адміністративної відповідальності за порушення законодавства щодо запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. На основі 

проведеного дослідження встановлено сутність, характерні риси та ознаки складів 

і особливості притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення 

таких порушень, а також сформульовано низку висновків та пропозицій, що 

характеризуються науковою новизною, основними серед яких є: 

уперше: 

• визначено підстави адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення як системи адміністративно-правових норм, які 

визначають склад адміністративного правопорушення, види адміністративних 

стягнень, коло суб’єктів державного фінансового моніторингу (органів та їх 

посадових осіб), уповноважених розглядати справи цієї категорії, і процедуру 

притягнення до адміністративної відповідальності та її процесуальне оформлення; 

• досліджено особливості проваджень у справах про порушення 

законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення, передбачених в КУпАП та Законі, що 
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характеризуються: різними суб’єктами накладення адміністративних стягнень та 

притягнення до відповідальності, наявністю в Законі комплексу процедур 

притягнення до відповідальності, а також різними видами та розмірами стягнень; 

• доведено необхідність систематизації переліку правопорушень, 

передбачених КУпАП та Законом, шляхом закріплення їх у КУпАП, що 

унеможливить застосування суб’єктами державного фінансового моніторингу 

дискреційних повноважень; 

• обґрунтовано потребу вдосконалення нормативно-правових актів у 

досліджуваній сфері, зокрема: викладення ст. 166-9 КУпАП у новій редакції та 

відповідного корегування санкцій; взаємоузгодження положень Закону з нормами 

КУпАП щодо строків накладення стягнень; установлення у ст. 24 Закону переліку 

відповідних адміністративних стягнень, що можуть накладатися, а також питань, 

які є предметом перевірок контролюючих органів; доповнення ст. 16 Закону 

України «Про ліцензування видів господарської діяльності» додатковим 

переліком підстав для анулювання ліцензії; 

удосконалено: 

• визначення «обов’язковий фінансовий моніторинг» і «внутрішній 

фінансовий моніторинг», які необхідно розглядати з позиції чіткої і послідовної 

системи дій з виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу (обов’язковому або внутрішньому), а саме: ідентифікаційні 

процедури; облікування фінансових операцій та інформації про їх учасників; 

обов’язкове звітування про такі операції Держфінмоніторингу; надання 

додаткової інформації; зберігання інформації про фінансові операції та їх 

учасників; 

• положення щодо необхідності наділення Держфінмоніторингу як 

спеціально уповноваженого органу у сфері запобігання легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення повноваженнями 

забезпечення координації діяльності інших суб’єктів державного фінансового 

моніторингу в цій сфері; 



30 
 

  

• розуміння необхідності закріплення в законодавстві можливості 

застосовування прискореного (спрощеного) провадження у справах про 

адміністративне правопорушення у випадках порушення строків надання 

інформації про фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому 

моніторингу, а також запровадження виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення визначеними частинами (розстрочки); 

набули подальшого розвитку: 

• класифікація адміністративної відповідальності в аналізованій сфері 

залежно від: нормативно-правових актів, якими її встановлено; процедури 

накладення адміністративних стягнень; уповноважених органів, які мають право 

застосовувати стягнення; кола суб’єктів відповідальності; 

• узагальнення використання досвіду ЄС щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності у сфері запобігання відмиванню злочинних 

доходів з метою їх закріплення в законодавстві України, зокрема: чіткий перелік 

підстав для притягнення до адміністративної відповідальності; збільшення суми 

штрафів; оприлюднення інформації про застосування до суб’єкта первинного 

фінансового моніторингу заходів впливу; 

• правова кваліфікація адміністративного проступку як невід’ємна складова 

правильної класифікації складів адміністративних правопорушень з метою 

встановлення всіх ознак певного конкретного діяння та складу адміністративного 

правопорушення, що його передбачає; 

• положення щодо реалізації нагляду за виконанням норм законодавства, 

що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами державного фінансового 

моніторингу, зокрема Національним банком України, Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і рекомендації є 

актуальними й можуть бути використані: 

у науково-дослідній діяльності – для подальших теоретичних і прикладних 

досліджень, присвячених вивченню особливостей адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства щодо запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

у сфері правотворчості – для вдосконалення нормативно-правової бази 

завдяки узагальненим та сформульованим у дослідженні проблемам, а також 

наданим рекомендаціям щодо відповідних змін до законодавчих актів (лист 

Держфінмоніторингу від 16.03.2018 № 1098/0330-05, лист Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 30.03.2018 № 04-18/12-

620); 

у сфері правозастосування – для вдосконалення процесу функціонування та 

підвищення ефективності роботи суб’єктів державного фінансового моніторингу 

(лист Мін’юсту від 23.08.2017 № 7.3-46/481); 

у навчальному процесі – під час вивчення навчальних дисциплін 

«Адміністративне право України», «Адміністративне процесуальне право 

України», «Адміністративна відповідальність» у вищих навчальних закладах (Акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний процес 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 20.06.2017). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

завершеною науковою роботою. Винесені на захист основні положення, 

висновки, рекомендації, пропозиції, що становлять наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення, отримані та розроблені автором особисто. 

Апробація результатів дослідження. Положення і висновки 

дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях 

кафедри адміністративного права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 
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Основні положення дисертаційної роботи оприлюднено на семи 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Економічна 

безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства» (м. Дніпро, 24–

25 листопада 2005 р.); «Європейські інтеграційні процеси і транскордонне 

співробітництво» (м. Луцьк, 18–19 травня 2006 р.); «Проблеми та стан 

дотримання захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 19–20 серпня 2016 р.); 

«Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 

26–27 серпня 2016 р.); «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у 

ХХІ столітті» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 р.); «Право і держава: проблеми 

розвитку та взаємодії у ХХІ столітті» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 р.); 

«Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 

25–26 серпня 2017 р.). Окремі результати дослідження дисертант використовував, 

викладаючи відповідні теми з навчальних дисциплін курсу «Адміністративне 

право України» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у 8 наукових статтях, 

опублікованих у фахових виданнях з юридичних наук (одне з яких зарубіжне 

наукове видання), а також у 7 тезах доповідей на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях. 

Структуру дисертації визначено відповідно до її мети, завдань, об’єкту та 

предмету дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, що містять сім 

підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків до роботи та списку 

використаних джерел (263 найменування) і додатків. Повний обсяг роботи 

становить 245 сторінки, з них основного тексту – 203 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО 

ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ 

ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА 

ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО 

ЗНИЩЕННЯ 

 

1.1. Правова природа адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення 

 

Адміністративно-правові засоби реагування на порушення законодавства 

щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення (далі – антилегалізаційне законодавство) сьогодні набувають 

все більшої ваги. Саме за допомогою адміністративно-деліктних норм 

здійснюється профілактика злочинності взагалі і адміністративних 

правопорушень зокрема. Одним із важливих аспектів адміністративного права, 

крім забезпечення ефективності адміністративно-правового регулювання 

запобігання правопорушенням у сфері легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, є питання притягнення винних 

суб’єктів до адміністративної відповідальності. Отже, поряд із засобами 

запобігання вчинення адміністративних правопорушень в аналізованій сфері 

постає питання ефективного механізму застосування до винних суб’єктів 

передбачених нормами адміністративного права адміністративних стягнень за 

скоєні ними діяння. 

Тіньова економіка – це чинник, який загрожує національній безпеці та 

економічному розвитку держави, що, своєю чергою, призводить до таких 

негативних наслідків, як зростання корумпованості та криміналізації 
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суспільства [1]. На думку дослідника проблем легалізації (відмивання) злочинних 

доходів професора О.Є. Користіна, «тінізація економіки, недостатність державних 

зусиль щодо її подолання призводить до викривлення принципів громадянського 

суспільства, формує негативний імідж держави серед міжнародної спільноти, 

стримує надходження в країну іноземних інвестицій, стає на заваді налагодженню 

торговельно-економічних відносин українських підприємств із зарубіжними 

партнерами та стримує євроінтеграційні зусилля України» [2, 344]. Слід 

зазначити, що проблема запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, актуальна не тільки для країн пострадянського 

простору – це міжнародна проблема [3]. У квітні 2016 р. Федеральне міністерство 

фінансів Німеччини повідомило про масштаби відмивання грошей на території 

своєї країни. Виявилося, що «загальний обсяг відмивання грошей у всіх 

фінансових і нефінансових секторах Німеччини щороку перевищує навіть не 

50 млрд євро, а всі 100 млрд євро» [4]. 

Уповноважені державні органи спрямовують свою щоденну діяльність на 

подолання цих явищ. Прикладом може бути Держфінмоніторинг, який вживає 

активних заходів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення
1
. Проте більшість дослідників констатують, що 

запровадження кримінальної відповідальності, тобто протидія легалізації 

(відмиванню) злочинних доходів, не є ефективною [6; 7]. Ефективним способом є 

саме запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, тобто застосування державою в особі уповноважених органів механізмів 

недопущення вливання «брудних» грошей в легальну економіку країни [8; 9]. 

Порушення роботи механізмів, своєю чергою, призводить до специфічної форми 

негативного реагування з боку держави у вигляді притягнення правопорушника 

до адміністративної відповідальності. 

                                         
1 Зокрема, протягом 2016 р. Держфінмоніторингом було підготовлено 591 узагальнених та додаткових 
узагальнених матеріалів, із них 269 узагальнених та 322 додаткових узагальнених матеріалів, які надіслано до 

правоохоронних органів. Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, 

одержаних злочинним шляхом, та з учиненням інших злочинів, за цими матеріалами становить 36,8 млрд 

гривень [5]. 
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Варто зазначити, що існування правових норм як таких є абстрактним 

явищем. Їх дія та якість виявляються в застосуванні та проявляються у 

відносинах. Адже взаємовідносини індивідів у суспільстві передбачають 

необхідність дотримання встановлених ними певних правил та вимог. Людина – 

істота соціальна, а тому має узгоджувати свої інтереси та вчинки з цінностями і 

стандартами, установленими та прийнятними в певному суспільстві. Порушення 

цих стандартів призводить до юридичної відповідальності. При цьому більшість 

науковців схиляється до думки, що без належної системи юридичної 

відповідальності право стає безсилим і ненадійним, не виправдовує соціальних 

очікувань. Правові норми, установлені на їх підставі права й обов’язки членів 

суспільства перетворюються на «благі» наміри, якщо влада не здатна організувати 

поновлення та захист порушених прав, примус до виконання обов’язків, 

покарання тих, хто порушує правові заборони. Отже, юридична відповідальність – 

це засіб боротьби з правопорушеннями, засіб забезпечення правомірної поведінки 

[10, 315]. 

Окреслимо два важливих завдання, які ставить суспільство перед правом: 

по-перше, кожен громадянин має бути впевнений, що його права й інтереси 

охороняються законом і захищені від протиправних посягань, а правопорушенням 

запобігають за допомогою державного примусу; по-друге, притягнення 

громадянина до відповідальності здійснюється виключно на підставі і чіткому 

дотриманні закону, що охороняє його в разі, якщо громадянин не скоїв нічого 

протиправного. Водночас ми змушені визнати, що в Україні інститут 

адміністративної відповідальності за адміністративні проступки ґрунтується все 

ще на ідеологічних та правових засадах радянського періоду. 

Значущим й те, що в Україні будь-яка діяльність суб’єктів недержавного 

сектора економіки так чи інакше пов’язана з намаганням держави впливати та 

здійснювати контроль за будь-якими діями зазначених суб’єктів, у тому числі і за 

діями, пов’язаними з фінансовими операціями, навіть коли йдеться про 

відсутність фінансування з боку держави (власні кошти суб’єктів 

підприємницької діяльності), а, отже, не може бути й мови про фінансовий 
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контроль за витрачанням бюджетних коштів. Також на ефективність контролю 

впливають такі чинники, як державний примус і юридична відповідальність. У 

зв’язку з цим очевидним є те, що становлення і розвиток нової української 

держави та її націленість діяти за європейськими принципами вимагають 

переосмислення суті й соціального призначення багатьох правових явищ, 

інститутів і категорій з позиції пріоритету права над державою, природних прав 

людини і громадянина над іншими цінностями у суспільстві. 

Свого часу, розглядаючи фінансово-правовий примус як особливий вид 

державного примусу та вплив правового чинника на ефективність фінансового 

моніторингу як управлінську функцію, А.О. Клименко зробив висновок, що 

«фінансово-правовий примус у сфері протидії легалізації доходів, здобутих 

злочинним шляхом, − це особливий вид державного примусу <…> Заходи 

попередження і припинення, які застосовують до фізичних та юридичних осіб, як 

правило, випереджають заходи юридичної відповідальності» [11]. 

Необхідно зазначити, що вимога щодо встановлення адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – адміністративна 

відповідальність за відмивання доходів) в українському законодавстві з’явилася 

завдяки міжнародним актам та нормам європейського «м’якого» законодавства 

[12]. Зокрема, з метою подальшої трансформації положень Конвенції ООН про 

боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 

від 20.12.1988 р. [13] було розроблено Типовий закон про відмивання грошей, 

отриманих від наркотиків [14], яким країни мають передбачати поряд із 

кримінальними та дисциплінарними санкціями застосування штрафів та 

винесення покарання у вигляді заборони займатися професійною діяльністю. 

Що ж до європейського «м’якого» законодавства, то в рекомендаціях FATF 

(Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей), а 

саме: в Рекомендації № 35 у розділі «Санкції» вказано, що «країни повинні 

забезпечити наявність низки ефективних, пропорційних та переконливих санкцій, 
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кримінальних, цивільних або адміністративних, що застосовуються до фізичних 

або юридичних осіб, яких стосуються Рекомендації №№ 6, 8-23 і які не 

виконують вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів або фінансуванням 

тероризму. Санкції повинні застосовуватись не тільки до фінансових установ та 

визначених нефінансових установ та професій, але й до їх директорів та вищого 

керівництва» [15]. Згідно зі ст. 58 Директиви (ЄС) Європейського Парламенту та 

Ради від 20.05.2015 № 2015/849 «Про запобігання використання фінансової 

системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» держави-члени 

поряд з кримінальними покараннями зобов’язані встановити правила щодо 

адміністративних покарань та заходів, забезпечити застосування таких покарань 

та заходів за порушення національних положень компетентними органами [16]. 

Отже, на законодавчому рівні міжнародна гармонізація законодавства щодо 

протидії відмиванню злочинних доходів є вкрай необхідною умовою для 

досягнення успіху в боротьбі з цим явищем. Це стосується не тільки 

кримінального законодавства, й адміністративного, фінансового та іншого 

превентивного законодавства, де ефективність боротьби підкріплюється 

економічним чинником, а саме: бажанням ввести однотипні заходи щодо 

відмивання доходів для фінансових інститутів у різних країнах з урахуванням 

міжнародного характеру арени боротьби [17]. 

Безумовно, адміністративно-правові підходи, у тому числі застосування 

відповідальності за порушення антилегалізаційного законодавства, мають 

національну специфіку і не можуть бути однаковими для всіх країн, адже існують 

різні правові традиції та різні моделі економік. Однак слід зазначити, що 

простежується поступова позитивна динаміка узгодження законодавства та 

гармонізація взаємовідносин, оскільки держави домовилися не лише боротися з 

відмиванням злочинних доходів, а й запобігати цьому негативному явищу [18]. 

Проте необхідно зважати і на зворотний бік запровадження системи заходів щодо 

запобігання відмиванню злочинних доходів, а саме – про важливість двох 

основних чинників: 1) зменшення фінансової привабливості у зв’язку з 

упровадженням механізмів запобігання використання фінансової системи з метою 
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відмивання доходів та 2) втручання держави в дії приватного сектора, що завжди 

вважають негативним явищем. 

В Україні правове регулювання суспільних відносин у сфері запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування 

тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення набуло 

системного характеру з 2002 р. у зв’язку з прийняттям Закону України від 

28.11.2002 № 249-IV «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – 

Закон № 249-ІV) [19] та одночасним унесенням змін до КУпАП [20]. 

Досліджуючи проблему адміністративної відповідальності за відмивання 

доходів, насамперед потрібно з’ясувати теоретичні та методологічні засади 

визначення поняття і місця адміністративної відповідальності в системі 

юридичної відповідальності. 

Зазначимо, що поняття адміністративної відповідальності, її зміст і обсяг є 

предметом дослідження багатьох вітчизняних науковців. Однак на сьогодні 

єдиного законодавчо закріпленого визначення адміністративної відповідальності 

немає [21; 22; 23]. Багато вчених поняття адміністративної відповідальності 

розглядають як один з інститутів адміністративного права, як форму забезпечення 

одного із засобів примусу (стягнення), як різновид юридичної (правової) 

відповідальності, ефективний засіб запобігання правопорушенням та 

забезпечення правопорядку, як основний засіб правового захисту суспільних 

відносин, певний стан суспільних відносин, який виникає внаслідок порушення 

законодавства та слугує однією із форм реагування держави на порушення 

встановленого порядку [24, 332]. Інші науковці розуміють адміністративну 

відповідальність як правовідносини між державою в особі уповноважених органів 

і суб’єктами права, які виникають між суспільством і державою, за точне і 

добросовісне виконання вимог, що містяться в нормах права [25]. Д.М. Лук’янець 

пропонує визначати адміністративну відповідальність як правовідносини, що 

виникають між органами виконавчої влади і фізичними або юридичними особами 

з приводу вчинення останніми передбачених законом протиправних діянь і 
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полягають у застосуванні до них в адміністративному порядку передбачених 

законом стягнень [26]
2
. 

На думку Є.В. Павліченко, ще однією істотною ознакою адміністративної 

відповідальності є те, що останньою захищаються не тільки норми 

адміністративного права, але і норми інших галузей права, зокрема фінансового, 

банківського, господарського права [27, 160]. Своєю чергою, С.Л. Дембіцька 

вважає, що розуміння сутності адміністративної відповідальності має не лише 

теоретичне і методологічне значення (даючи змогу уточнити одне з 

найважливіших юридичних понять), але й прикладне, практичне значення. На її 

думку, «розуміння адміністративної відповідальності як діяльності державних 

органів із застосування примусових заходів, причому за недостатньо чітко 

визначеної її правової підстави, у правозастосовній практиці інколи призводить 

до необґрунтованого розширення адміністративно-юрисдикційної функції щодо 

застосування адміністративних штрафів й інших заходів державного 

примусу» [28]. Наголошуючи на актуальності питання структури 

адміністративної відповідальності, Т.О. Коломоєць підкреслює, що його 

висвітленню у вітчизняній і зарубіжній адміністративно-правовій науці уваги 

майже не приділено, натомість всебічно було визначено її поняття, ознаки, 

підстави, процесуальний режим тощо [29; 30; 31]. Однак це дає лише зовнішньо 

об’єктивну, хоча й площинну картину адміністративної відповідальності, але не 

дає змоги розглянути її зсередини, об’ємно, окреслити її складові, дослідити 

особистісно-суб’єктивний аспект [32]
3
. 

Дослідження нормативно-правової бази, а саме п. 22 ст. 92 Конституції 

України [34] як джерела адміністративного права спонукає до висновку, що 

                                         
2 Водночас він виділяє ознаки, що дають змогу виокремити адміністративну відповідальність серед інших видів 

юридичної відповідальності: суб’єктом притягнення до відповідальності є уповноважений орган (орган виконавчої 

влади, а в передбачених законом випадках суд); притягнення до відповідальності здійснюється в 

адміністративному порядку і регламентується нормами адміністративного права, що містяться у відповідних 

адміністративно-правових актах; між суб’єктом притягнення до відповідальності та особою, що притягується до 

відповідальності, відсутні відносини підпорядкування. 
3 Дослідниця розглядає структуру адміністративної відповідальності як тріаду, тобто: 1) як звинувачення 

компетентним органом певної особи у вчиненні адміністративного правопорушення і пояснення цієї особи з 
приводу свого проступку; 2) як негативну оцінку компетентним органом протиправного діяння; 3) як застосування 

до винної особи адміністративного стягнення, що в сукупності розкриває її як об’єктивно-суб’єктивну категорію і 

дає змогу повніше з’ясувати і пізнати сутність одного з основних інститутів адміністративно-деліктного 

законодавства України [33]. 
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адміністративну відповідальність визнано одним із видів юридичної 

відповідальності поряд з відповідальністю цивільно-правовою, кримінальною та 

дисциплінарною. 

На нашу думку, доречним було би глибше зосередитися не на розмаїтті 

наукових поглядів, а на нормативно-правовому вирішенні такого розмаїття. 

Скажімо, учений В.В. Корнієць, всупереч фактичній наявність у ст. 44, 45, 48 та 

49 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» [35] повного переліку традиційних видів юридичної відповідальності 

за порушення санітарно-епідемічного законодавства, зосереджує увагу на 

концепції Митного кодексу України, де прописано детальну базисно-

антиделіктну та процедурну регламентацію, передбачену гл. 68 «Види порушень 

митних правил та відповідальність за такі правопорушення» та гл. 69 «Порядок 

провадження у справах про порушення митних правил», процесу боротьби лише з 

адміністративними порушеннями митних правил [36]. З огляду на це, 

В.В. Корнієць робить висновок про належність протиправних діянь у санітарно-

епідемічній сфері лише до адміністративних проступків та адміністративної 

відповідальності, вказавши, що «відповідальність у санітарно-епідемічній сфері – 

це порушення правил і норм санітарно-епідемічного законодавства, що 

регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, а порушення санітарно-епідемічного законодавства – є 

протиправне вчинення діянь, за які законодавством передбачено накладення 

адміністративного стягнення» [37, 37]. 

Із викладеного вище постає запитання: який же, власне, різновид юридичної 

відповідальності має наступати за інші правопорушення: фінансові, земельні, 

екологічні, процесуальні, шлюбно-сімейні та інші? Важко зрозуміти, в чому 

полягає суть названих правопорушень, хоча можна зробити й логічно 

обумовлений висновок про те, що під указаними фінансовими, земельними, 

екологічними, шлюбно-сімейними та іншими проступками розуміють порушення 

відповідного регулятивного законодавства, що залежно від обставин справи може 

виявитися як злочином, так і адміністративним, дисциплінарним або цивільним 



41 
 

  

проступком. На думку А.А. Кириченко, «такі проступки мають іменуватися 

усталеною термінологією, а не за назвою відповідного за суттю регулятивного 

законодавства, і їх не можна вважати однопорядковими, оскільки вони фактично є 

видовими проявами кожного з названих базисних різновидів проступків та 

юридичної відповідальності» [38, 56–61; 39, 11]. 

Як вважає Є.В. Кириленко, зазначене вище свідчить про актуальність 

доктринального і законодавчого розв’язання проблеми із визначення сутності й 

видового поділу як правопорушень, так і юридичної відповідальності, коли в 

аналізованому розмаїтті розуміння даної проблеми не акцентовано на тому, що 

перелік правопорушень, юридичної відповідальності і судочинства має бути 

узгоджений [40, 11]. 

Не можна залишити поза увагою й думку науковців, які вважають, що 

юридична відповідальність – це насамперед обов’язок діяти правомірно. 

Основним видом відповідальності є «позитивна» відповідальність, соціальний 

зміст якої полягає в діяльності, що відповідає об’єктивним вимогам даної ситуації 

й ідеалам часу. «Позитивна» відповідальність виникає «вже тоді, коли суб’єкт 

починає виконувати свої обов’язки, а не тоді, коли він їх не виконує або починає 

діяти всупереч їм» [41, 28–34]. 

На думку Н.В. Добрянської, однією з особливостей адміністративної 

відповідальності є те, що її застосовують уповноважені органи (переважно органи 

виконавчої влади) у процесі реалізації ними функцій державного управління. 

У випадках застосування штрафної (каральної) відповідальності державний 

примус полягає або в обмеженні прав особи, яку притягують до відповідальності 

(позбавлення права обіймати певні посади, позбавлення права керувати 

автомобілем тощо), або в накладенні додаткових обов’язків (сплатити штраф 

тощо). Ми поділяємо її твердження про те, що цей аспект адміністративної 

відповідальності потрібно відобразити в її визначенні [42]. Своєю чергою, 

В.Г. Тимошенко зазначає, що застосування державного примусу припустиме 

лише на підставі закону, в межах і порядку, визначених ним. Загроза застосування 

санкцій правової норми ґрунтується на наявності останньої. Щоб уникнути в 
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майбутньому негативних наслідків, передбачених санкцією правової норми в разі 

її порушення, учасники правовідносин з моменту прийняття правової норми 

змушені співвідносити свої вчинки з вимогами цієї норми [43]. Приміром, 

О.М. Шевчук переконаний, що встановлення у правовій нормі санкції вже є 

засобом примусу до належної правомірної поведінки [44]. 

На думку І.А. Городецької, поняття «адміністративний примус» значно 

ширше за поняття «адміністративна відповідальність», тобто остання є лише 

частиною першої. Заходи адміністративного примусу встановлюють, змінюють, 

скасовують актом управління залежно від потреби [45, 119]. У цьому сенсі варто 

погодитися з думкою Т.О. Коломоєць, яка, аналізуючи положення сучасної 

адміністративно-правової доктрини, вважає, що адміністративний примус – не 

самоціль. «Як різновид державного примусу адміністративний примус у сфері 

підприємницької діяльності використовують в основному як крайній засіб 

забезпечення і охорони правопорядку у сфері державного регулювання 

підприємницької діяльності, тобто, інакше кажучи, він виконує каральну 

функцію. Із метою правоохорони адміністративно-примусові заходи виконують й 

іншу функцію: як запобігання та припинення правопорушень, а це означає, що 

адміністративний примус слід розуміти значно ширше, ніж реалізацію санкцій 

адміністративно-правових норм. Саме в такому розумінні адміністративний 

примус і забезпечує правопорядок» [46]. 

Отже, застосування примусу уповноваженими органами не є їх основним 

завданням. Основним у їхній діяльності є реалізація функцій державного 

управління, а в разі невиконання встановлених уповноваженими органами 

правових норм – застосування примусу. Закон має встановити чіткі й зрозумілі 

для всіх правила поведінки, права і обов’язки суб’єктів, а також передбачити 

відповідальність за невиконання покладених на суб’єктів обов’язків. 

Установлення адміністративної відповідальності за відмивання доходів 

покликано забезпечити дотримання визначеного порядку регулювання суспільних 

відносин у згаданій сфері й захистити права, свободи і інтереси громадян, 

суспільства та національну безпеку держави. При цьому встановлені різні види 
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юридичної відповідальності (кримінальна, адміністративна, цивільно-правова) за 

порушення антилегалізаційного законодавства, адже в ст. 24 Закону [47] чітко не 

вказано, за які саме правопорушення винні особи нестимуть кримінальну, 

адміністративну або цивільно-правову відповідальність. 

Здійснюючи аналіз дефініції «адміністративна відповідальність» у сфері 

порушення антилегалізаційного законодавства, І.М. Гаєвський зазначає (і ми 

поділяємо його думку), що концептуально адміністративна відповідальність як 

вид юридичної відповідальності застосовується на підставі норм права, що 

регулюють відносини, пов’язані з притягненням осіб, які вчинили адміністративні 

порушення (проступки), до відповідальності певного виду. З іншого боку, 

адміністративна відповідальність є складовою адміністративного примусу і має 

всі його якості (здійснюється суб’єктами функціональної влади в рамках 

позаслужбового підпорядкування) [48]. Т.А. Кобзєва, приміром, виділяє такі 

ознаки адміністративної відповідальності: 1) є формою негативного реагування 

компетентних органів державної влади на особу, що вчинила правопорушення; 

2) застосовується за вчинення правопорушення, передбаченого КУпАП чи іншим 

нормативно-правовим актом; 3) полягає в накладенні на особу адміністративного 

стягнення; 4) заходи адміністративної відповідальності можуть застосовувати 

лише визначені законодавством органи державної влади чи їх посадові особи. На 

підставі цих ознак дослідниця робить висновок, що «під адміністративною 

відповідальністю за правопорушення у сфері легалізації (відмивання) доходів, 

отриманих злочинним шляхом, необхідно розуміти застосування компетентними 

органами державної влади та їх посадовими особами адміністративних стягнень 

до суб’єктів первинного фінансового моніторингу та інших, визначених законом 

суб’єктів, за вчинення правопорушень у даній сфері» [49]. 

Отже, можна стверджувати, що адміністративна відповідальність – це 

застосування уповноваженим органом (посадовою особою) за вчинення саме 

адміністративного проступку адміністративних стягнень до особи – 

правопорушника. 
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На думку І.М. Гаєвського, зміст положень ч. 1 ст. 9 КУпАП свідчить про те, 

що адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, 

винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський 

порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок 

управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Із 

цього положення КУпАП він робить висновок, що адміністративна 

відповідальність може наставати не лише за адміністративні правопорушення, але 

й з інших підстав [48]. Однак згадане твердження, гадаємо, хибне, оскільки в ч. 2 

цієї статті встановлено, що адміністративна відповідальність за порушення, 

передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не 

тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. 

У такому разі, на нашу думку, доречно говорити про правові підстави для 

застосування адміністративної відповідальності за порушення суб’єктом норми не 

лише адміністративного права, але й норм інших галузей права. Водночас основні 

правові підстави адміністративної відповідальності за відмивання доходів 

безперечно прописані в Законі та КУпАП. З цього можна зробити висновок, що 

законодавчими актами, якими встановлено адміністративну відповідальність за 

правопорушення у досліджуваній сфері, можуть бути й нормативно-правові акти, 

які регламентують інші галузі права. 

Підтвердженням нашої думки є положення ч. 1 ст. 2 КУпАП, згідно з яким 

законодавство України про адміністративні правопорушення складається з цього 

Кодексу та інших законів України. У такому аспекті слушною є позиція 

В.К. Колпакова, котрий наголошує, що підставою адміністративної 

відповідальності є не тільки адміністративне правопорушення (проступок), а й 

порушення норм інших галузей права у випадках, прямо передбачених чинним 

законодавством [50, 291]. Наприклад, ч. 7 ст. 24 Закону говорить про те, що 

положення ч. 3 – 7 цієї статті (застосування штрафних санкцій) не поширюються 

на банки та філії іноземних банків. Водночас у разі порушення банками, філіями 

іноземних банків вимог цього Закону, нормативно-правових актів НБУ, що 

регулюють діяльність у цій сфері, НБУ адекватно вчиненому порушенню або 
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рівню загрози інтересам вкладників чи кредиторів банку має право застосовувати 

заходи впливу відповідно та в порядку, визначеному Законом України від 

07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» [51] та нормативно-

правовими актами НБУ [47]. 

Іншим прикладом застосування адміністративної відповідальності за 

відмивання доходів (в іншому, ніж КУпАП, порядку) може бути ст. 24 Закону, 

відповідно до якої особи, винні в порушенні вимог цього Закону та/або 

нормативно-правових актів, що регулюють згадану вище діяльність, несуть, 

зокрема, адміністративну відповідальність [47]. 

Згідно із законодавством необхідною підставою для притягнення до 

адміністративної відповідальності суб’єктів, які вчинили правопорушення в цій 

сфері, є наявність законодавчо визнаного факту правопорушення та 

правосуб’єктності. Однак існування двох нормативно-правових актів, якими 

передбачено за одні й ті ж проступки різні процедури та різні розміри стягнень, 

призводить до колізії законодавства. 

Так, досліджуючи проблеми законодавчого регулювання адміністративної 

відповідальності та питання її систематизації, Н.В. Добрянська приходить до 

висновку, що основним нормативним актом, який регулює адміністративну 

відповідальність, є КУпАП, тож слід обов’язково передбачити механізм, який 

забезпечував би концентрацію всіх норм, які встановлюють адміністративну 

відповідальність, саме в цьому документі. Інші нормативні акти можуть лише 

встановлювати певні особливості в тих чи інших сферах, якщо їх не можна було 

передбачити в Кодексі [42]. 

На нашу думку, адміністративну відповідальність за адміністративні 

проступки в аналізованій сфері доречно зосередити в одному законодавчому акті 

– КУпАП. Водночас перелік стягнень, який міститься у ст. 24 КУпАП, також не є 

вичерпним, адже ч. 2 цієї статті передбачено, що законами України може бути 

встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень, 

а це означає, що на сьогодні залишаються не розв’язаними проблеми закріплення 

системи та видів адміністративних стягнень, визначення їх мети та процедур 



46 
 

  

застосування [52]. Прикладом цього може бути положення ст. 24 Закону, якою 

законодавець передбачив інші, ніж в КУпАП, адміністративні стягнення за 

порушення вимог антилегалізаційного законодавства, а саме: ліквідація 

юридичної особи; штрафні санкції; анулювання ліцензії або іншого спеціального 

дозволу на право провадження певних видів діяльності; тимчасове відсторонення 

посадової особи від посади до усунення порушення. 

Зміст адміністративних стягнень полягає в обмеженні або позбавленні 

порушників певних прав [50, 297]. Зважаючи на це, за вчинене порушення в 

досліджуваній нами сфері, особу або позбавляють якогось суб’єктивного права 

(наприклад, тимчасово відсторонюють від займаної посади (ч. 6 ст. 24 Закону)), 

або на неї накладають спеціальні «штрафні» санкції, передбачені ч. 3, 4 ст. 24 

Закону, або застосовують санкцію у вигляді анулювання ліцензії чи іншого 

спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності (ч. 5 ст. 24), 

а також задіюють ст. 166-9 КУпАП (порушення законодавства щодо запобігання 

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

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення) та ст. 188-34 КУпАП (невиконання законних вимог посадових осіб 

суб’єктів державного фінансового моніторингу). 

Зазначимо, що такі адміністративні стягнення, як штрафні санкції та 

анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження 

певних видів діяльності, пов’язані між собою, а тому можна стверджувати про 

певну систему адміністративних стягнень, адже це пов’язано з тим, що 

законодавець передбачив повторність (у разі виявлення двох і більше будь-яких 

повторних порушень) так і як додатковий вид стягнення до основного. 

Розглядаючи адміністративну відповідальність, передбачену ст. 166-9 та 

ст. 188-34 КУпАП, слід констатувати, що єдиним передбаченим видом 

адміністративних стягнень за порушення антилегалізаційного законодавства є 

штраф. Визначення штрафу наведено в ст. 27 КУпАП [20]. За КУпАП, штраф є 
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найбільш поширеним адміністративним стягненням. У статті 166-9 КУпАП
4
 

установлено мінімальний та максимальний розміри штрафу, на відміну від ст. 24 

Закону, яка встановлює тільки максимальний розмір штрафу, що може бути 

корупціогенним чинником під час призначення посадовими особами розміру 

штрафу згідно з положеннями Закону. Розгляд справ про адміністративні 

правопорушення у згаданій сфері та в порядку, встановленому КУпАП, 

покладається на суди (ст. 221 КУпАП) за наслідками вивчення протоколів про 

адміністративні правопорушення, складеними уповноваженими на те посадовими 

особами СДФМ. 

Аналіз співвідношення кількості закритих справ з кількістю розглянутих 

показує, що багато їх закрито: через сплив строків, передбачених ст. 38 КУпАП 

(закінчення тримісячного строку накладення адміністративного стягнення); через 

відсутність складу адміністративного правопорушення; накладення судом іншого 

стягнення, ніж передбаченого ст. 24 КУпАП
5
. Наведена статистика свідчить про 

низький рівень роботи в аналізованій сфері, зокрема, низький рівень підготовки 

посадових осіб, які кваліфікують адміністративне правопорушення, правильність 

складення процесуальних документів та дотримання строків притягнення до 

адміністративної відповідальності. 

Санкції за правопорушення, передбачені нормами Закону, посадові особи 

СДФМ накладають у порядку, встановленому не тільки Законом, й іншими 

                                         
4 Згідно зі статистичними даними, наданими СДФМ за період з 2011 по 2016 р., встановлено, що за ст. 166-9 

КУпАП складено та направлено до суду разом з матеріалами справ: в 2011 р. – 62 протоколи; у 2012 р. – 77 

протоколів; у 2013 р. – 46 протоколів; 2014 р. – 8 протоколів; у 2015 р. – 37 протоколів; у 2016 р. – 17 протоколів. 
За ст. 188-34 КУпАП складено та направлено до суду: у 2011 р. – 0 протоколів; у 2012-му – 4; 2013 р. – 2; у 2014 р. 

– 0; у 2015 р. – 0; у 2016 р. – 0 протоколів [53–56]. 
5 Скажімо, в 2011 р. із 60 закритих справ у 38 справах був відсутній склад адміністративного правопорушення, у 14 

– закінчилися строки накладення адміністративного стягнення, у 4 – було звільнення від адміністративної 

відповідальності у зв’язку з малозначністю. У 2012 р. із 41 справи у 19 справах був відсутній склад 

адміністративного правопорушення, у 18 – закінчилися строки накладення адміністративного стягнення, у 4 – було 

звільнення від адміністративної відповідальності у зв’язку з малозначністю. У 2013 р. із 29 закритих справ у 8 

справах відсутній склад адміністративного правопорушення, у 18 – закінчилися строки накладення 

адміністративного стягнення, у 3 – було звільнення від адміністративної відповідальності у зв’язку з 

малозначністю. У 2014 р. із 8 закритих справ у 2 – відсутній склад адміністративного правопорушення, у 2 – 

закінчилися строки накладення адміністративного стягнення, а ще у 2 – звільнення від адміністративної 

відповідальності у зв’язку з малозначністю. У 2015 р. із 32 закритих справ у 4 – відсутній склад адміністративного 
правопорушення, у 8 – закінчилися строки накладення адміністративного стягнення, а ще у 4 – звільнення від 

адміністративної відповідальності у зв’язку з малозначністю. У 2016 р. із 12 закритих справ у 2 – відсутній склад 

адміністративного правопорушення, у 2 – закінчилися строки накладення адміністративного стягнення, а ще у 1 – 

звільнення від адміністративної відповідальності у зв’язку з малозначністю. 
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нормативно-правовими актами. Приміром, залежно від сфери виконання функцій 

державного регулювання і нагляду за СПФМ, таким правом наділені 

уповноважені посадові особи Держфінмоніторингу, НБУ, МФУ, МЮУ, 

Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, НКЦПФР. Слід зазначити, що 

відповідне нормативно-правове регламентування діяльності СДФМ щодо 

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення врегульовано 

підзаконними актами [57–63]. 

У разі вчинення СПФМ (крім банків, філій іноземних банків) двох або 

більше порушень, у тому числі повторних порушень, вимог цього Закону та/або 

підзаконних нормативно-правових актів штрафні санкції накладаються в межах 

більшого розміру штрафу, установленого за вид порушення з числа тих, що були 

вчинені (абз. 2 ч. 8 ст. 24 Закону). Крім того, ч. 4 ст. 24 Закону передбачає 

повторне (повторні) порушення СПФМ вимог цього Закону та/або нормативно-

правових актів, що регулюють діяльність у цій сфері, тобто аналогічного 

порушення, вчиненого протягом трьох років після дня виявлення. 

Щодо суб’єктів відповідальності (згідно із Законом та КУпАП), то така 

категорія суб’єктів відповідальності, як громадяни – суб’єкти підприємницької 

діяльності та СПФМ, котрі не є юридичними особами, збігаються, а це, своєю 

чергою, може бути корупціогенним чинником, тож пропонуємо виключити з ч. 1 

ст. 166-9 КУпАП слова «громадян – суб’єктів підприємницької діяльності». 

Відповідно до законодавства СПФМ, які не є юридичними особами, не 

можуть бути суб’єктами юридичної відповідальності. Так, необхідно зважати на 

положення ч. 8 ст. 6 Закону в частині притягнення до адміністративної 

відповідальності спеціально визначених СПФМ, де заначено, що такі суб’єкти не 

зобов’язані надавати інформацію про фінансові операції, а тому не є суб’єктами 

адміністративної відповідальності згідно з абз. 3 ч. 3 ст. 24 Закону та ч. 1 ст. 166-9 

КУпАП. 

Характеризуючи штрафні санкції як вид адміністративних стягнень за 

вчинення правопорушення у сфері запобігання легалізації (відмиванню) 

злочинних доходів, зауважимо, що їх досить детально описує ч. 3 ст. 24 Закону. 
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Водночас, порівнюючи норми Закону і Закону № 249-ІV, слід констатувати, що 

ч. 3 ст. 24 чинного Закону змінила диспозитивні норми Закону № 249-ІV 

попередньої редакції на імперативні норми. Поряд із цим диференціація 

штрафних санкцій щодо СПФМ – юридичних осіб та СПФМ, які не є 

юридичними особами, – об’єктивована, але має певні недоопрацювання
6
. 

Скажімо, фінансові можливості нотаріуса і аудиторської компанії, як правило, 

суттєво різняться, а отже і рівень їхньої відповідальності має бути різний. Така 

логіка не має змісту в разі, коли невелика кредитна спілка значно поступається за 

рівнем доходів успішному приватному нотаріусу, що в результаті може призвести 

до викривлення норм, які визначають штрафні санкції за порушення 

законодавства в аналізованій сфері. 

У ч. 2 ст. 24 Закону визначено окремий вид адміністративних санкцій щодо 

юридичних осіб, котрі здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) 

злочинних доходів, – ліквідацію за рішенням суду. Ліквідація юридичної особи, 

яку визнано винною в порушенні законодавства в указаній сфері, прямо 

передбачена ст. 24 Закону України від 20.03.2003 № 638-IV «Про боротьбу з 

тероризмом»: «організація, відповідальна за вчинення терористичного акту та 

визнана за рішенням суду терористичною, підлягає ліквідації, а належне їй майно 

конфіскується» [64]. 

У ч. 5 ст. 24 Закону зазначено, що в разі виявлення двох і більше будь-яких 

повторних порушень, до СПФМ додатково може бути застосовано санкцію у 

вигляді анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу [47]. Така санкція 

відповідає міжнародним Рекомендаціям FATF № 27, проте чинним 

законодавством України згадана санкція передбачена не повною мірою
7
. 

                                         
6 Наприклад, якщо СПФМ не є юридичною особою, то Закон визначає один розмір штрафних санкцій, однак для 

всіх інших СПФМ (юридичних осіб) розмір штрафних санкцій збільшений. 
7 Це стосується, наприклад, таких суб’єктів, як: суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі 

послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна; суб’єкти господарювання, які 
здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб’єкти 

господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино; 

суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; суб’єкти господарювання, що надають 

юридичні послуги; нотаріуси; адвокати, адвокатські бюро та об’єднання [65]. 
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Варто наголосити, що ч. 6 ст. 24 Закону визначає ще один специфічний вид 

адміністративної санкції за вчинення правопорушень у вказаній сфері, а саме: 

тимчасове відсторонення посадової особи від посади до усунення порушення [47]. 

Законом встановлено шість видів правопорушень, за фактом вчинення яких 

на СПФМ накладають відповідні штрафні санкції, при цьому кожен вид містить 

окремо визначені і часто не пов’язані між собою елементи [66]. Зазначимо, що 

деякі правопорушення, а саме: передбачені ч. 1 та 2 ст. 166-9 КУпАП та ч. 3 ст. 24 

Закону – збігаються, проте містять різні, як ми вже констатували, розміри 

стягнень, що може вплинути як на обрану процедуру притягнення до 

адміністративної відповідальності, так і на розмір санкцій. Наприклад, за 

порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта санкція, 

передбачена КУпАП, встановлює штраф у розмірі від 100 до 200 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у той час як згідно з абз. 2 ч. 3 

ст. 24 Закону – до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Таким чином, існуючі норми, які регулюють питання адміністративної 

відповідальності суб’єктів, винних у вчиненні адміністративного правопорушення 

за відмивання доходів, є основою системи боротьби з правопорушеннями у 

вказаній сфері. Законодавчі акти, які встановлюють адміністративну 

відповідальність і які ми розглядали, створюють комплексну систему реагування 

на порушення відносин в аналізованій сфері. Проте маємо зауважити, що чинне 

законодавство та його неоднозначне застосування потребують перегляду з метою 

подальшого вдосконалення. 

 

1.2. Принципи застосування заходів адміністративної відповідальності 

за порушення законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 

 

Розуміння та застосування юридичної відповідальності охоплює два 

аспекти: ретроспективний і перспективний. Ретроспективна відповідальність 
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передбачає застосування до особи, яка вчинила правопорушення заходів впливу. 

Перспективна відповідальність – це свідоме, відповідальне ставлення індивідів до 

власних вчинків, обов’язків, суспільства, тобто поведінка суб’єктів у межах 

установлених правил, яка унеможливлює порушення правових приписів. 

Більшість правників розглядає юридичну відповідальність як реакцію держави на 

правопорушення (як санкцію за скоєне протиправне діяння; покарання порушника 

правових приписів; примушення особи, котра порушила правову норму тощо) [67, 

519; 68, 429]. Проте ці визначення не охоплюють повною мірою перспективної 

відповідальності. 

Традиційно юридичну відповідальність розглядають як відповідальність 

громадян, посадових осіб і організацій перед державою, водночас про 

відповідальність держави не йдеться. Проте перетворення, які відбуваються в 

нашій державі, у відносинах держави і особи (визнання пріоритету права над 

державною владою, визнання людини, її прав і свобод вищою цінністю, 

законодавче закріплення пріоритетності міжнародно-правових принципів і норм 

над національними) дають змогу розширити коло суб’єктів юридичної 

відповідальності. При цьому слід враховувати, що становлення «відкритого» 

суспільства і розбудова правової держави вимагають вибудовування паритетної 

відповідальності держави й особи, посилення відповідальності органів державної 

влади перед громадянином. Означене закріплено положеннями ст. 56 Конституції 

України. Ідею відповідальності держави перед людиною і громадянином 

відображено й у положеннях КАСУ [69], яким передбачено, що в разі видання 

незаконного нормативного акта, що порушує права, свободи й інтереси громадян і 

юридичних осіб, його буде відмінено. 

Отже, під юридичною відповідальністю варто розуміти правовідносини між 

державою й іншими суб’єктами права, що виникають на підставі їхніх взаємних 

обов’язків щодо несприятливих наслідків за порушення правових норм. А 

юридичну відповідальність за порушення антилегалізаційного законодавства слід 

розглядати як правовідносини між державою, з одного боку, й іншими суб’єктами 

права, з іншого, що виникають на підставі їхніх взаємних обов’язків щодо 
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несприятливих наслідків за порушення норм законодавства України у цій сфері. 

Такої ж думки дотримується М.С. Міхровська, розглядаючи принципи організації 

та діяльності органів виконавчої влади як інструмент становлення сервісної 

держави
8
. 

Щодо європейських підходів до формування інституту адміністративної 

відповідальності, а саме – французького досвіду доктринального обґрунтування 

його змісту та спрямованості, переважної орієнтованості на захист прав, свобод, 

законних інтересів приватних осіб від незаконних, свавільних рішень органів 

публічної адміністрації та їхніх посадових осіб, то закцентуємо увагу на 

нерозробленні в національній адміністративно-правовій доктрині означеного 

аспекту, на необхідності переглянути зміст та спрямованість інституту 

адміністративної відповідальності, його ключові принципи в контексті 

трансформації галузі адміністративного права в цілому, її наближення до 

європейських стандартів захисту прав і свобод людини [71, 350]. Прикладом 

цьому можуть бути дані з Єдиного державного реєстру судових рішень у частині 

винесення постанов за ст. 188-34 КУпАП щодо невиконання законних вимог 

посадових осіб суб’єктів державного фінансового моніторингу
9
. 

Розуміти принципи застосування заходів адміністративної відповідальності 

в аналізованій сфері адміністративних правовідносин важливо тому, що вони є 

основоположними ідеями, визначеними нормами адміністративного права, які 

розкривають зміст, призначення і сутність адміністративної відповідальності, 

динаміку її розвитку та реалізацію. При цьому з огляду на трансформації 

предмета галузі адміністративного права слід переглянути принципи інституту 

адміністративної відповідальності з урахуванням європейських стандартів та 

                                         
8 На її думку, «принципи організації та діяльності органів виконавчої влади є тими вихідними і керівними 

положеннями, які визначають роль виконавчої влади в житті держави: виконавчо-розпорядчу, що покликана 

жорстко управляти всіма сферами життя суспільства, чи публічно-сервісну, що розглядатиме людину, її права, 

свободи та інтереси як основну соціальну цінність і, отже, визначатиме служіння людині основним пріоритетом 

своєї діяльності. Принципи організації та діяльності органів виконавчої влади, закріплені в законах держави, є 

безпосереднім показником, квінтесенцією взаємовідносин між державою та громадянином. Тож не варто 

недооцінювати важливість згаданих принципів і вважати їх суто декларативними» [70]. 
9 Так, з 2014 року по 01 вересня 2017 року прийнято 17 постанов судів [72]. Усі вони прийняті на користь суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу. Загальними підставами для прийняття рішень на користь відповідачів є 

відсутність чіткої вказівки в протоколі, що саме інкримінується особі, в чому і чим конкретно він створив 

перешкоди виконанню покладених на посадових осіб обов’язків [73; 74]. 
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сформульованих у рекомендаціях Ради Європи щодо підвищення захисту 

приватних осіб від актів адміністративних органів, до яких зараховують не тільки 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а й агентів 

публічної адміністрації – осіб приватного права, які на підставі договору або 

закону виконують певні функції органів публічної адміністрації [71, 352]. У 

зв’язку з викладенням Закону в новій редакції питання дослідження принципів 

адміністративної відповідальності за правопорушення у згаданій сфері набувають 

нового змісту та потребують детального розгляду, бо ж дотепер в Україні їх 

ґрунтовно не досліджували. 

Загалом принципи визначають особливості й тенденції формування та 

функціонування адміністративного законодавства України і його норм, а 

існування стабільних і чітко сформульованих принципів – одна з характеристик 

ефективності права. Кожній галузі права притаманні загальні для всіх галузей 

основні принципи права, міжгалузеві принципи, які властиві двом і більше 

галузям, та безпосередньо галузеві принципи, що стосуються лише однієї галузі 

права. Безальтернативно, що тлумачення адміністративно-правових принципів 

потребує якісного оновлення основоположних категорій, зокрема з огляду на 

існуючі тенденції вдосконалення галузі адміністративного права. Вітчизняний 

дослідник, професор Д.М. Лук’янець зазначає, що від розуміння принципів 

адміністративної відповідальності залежить правильність застосування норм 

урегулювання відповідних відносин, вирішення справ за наявності прогалин у 

правовому регулюванні, забезпечення ефективності державно-правового 

примусу [75]. 

Попри те, що адміністративна відповідальність є самостійним видом 

юридичної відповідальності, вона, однак, ґрунтується на загальних принципах 

юридичної відповідальності, що утворюють єдиний комплекс взаємопов’язаних 

та взаємообумовлених положень. Дотримання одного принципу сприяє 

ефективній діяльності інших і навпаки – порушення будь-якого принципу 

негативно впливає на застосування інших. Лише у взаємодії принципи можуть 
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виконувати свої функції і мету, адекватно відображати інститут 

відповідальності [76]. 

Активно досліджувати принципи адміністративної відповідальності почали 

ще наприкінці 40-х рр. минулого століття у зв’язку з прийняттям 

Адміністративного кодексу УРСР 1927 року. Скажімо, І.О. Галаган під 

принципами адміністративної відповідальності розумів основоположні та керівні 

ідеї, що відображали об’єктивну сутність адміністративної відповідальності, 

положення, закріплені в нормах права, відповідно до яких вибудовувалася вся 

діяльність компетентних органів і посадових осіб щодо застосування, її реалізації 

(адміністративної відповідальності) та регулювання суспільних відносин, 

пов’язаних із боротьбою, запобіганням та викоріненням правопорушень. 

Водночас принципи адміністративної відповідальності розглядали з погляду 

аналізу принципів адміністративного процесу, складовою якого було 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. Подібний підхід 

спричинював те, що більшість принципів адміністративного процесу 

поширювалася і на інститут адміністративної відповідальності [77, 249–251]. 

Професор В.К. Колпаков до принципів, на яких ґрунтується 

адміністративно-деліктний процес, зараховує, зокрема, принципи: законності, 

охорони інтересів держави і особи, публічності (офіційності), гласності, 

поєднання диспозитивності та імперативності, рівності учасників процесу перед 

законом, установлення об’єктивної̈ (матеріальної̈) істини та принцип права на 

захист [78, 119–126]. На думку професора Т.О. Коломоєць, провадження у 

справах про адміністративні правопорушення мають здійснюватися на підставі 

єдиних принципів, а це, зокрема, об’єктивність, здійснення провадження 

національною мовою, безпосередність провадження, дотримання змагальності 

сторін, простота і швидкість (оперативність) провадження, рівність осіб, задіяних 

у провадженні [79, 233]. 

Як ми зазначали, Закон, спрямований на захист прав та законних інтересів 

громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки, втім, не 

декларує принципів, на яких ґрунтуються запобігання легалізації (відмиванню) 
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злочинних доходів [47]. Водночас у ст. 3 Закону України «Про боротьбу з 

тероризмом» [64] закріплено основні принципи боротьби з тероризмом. 

Як вважає професор Р.С. Мельник, закріплення принципів у положеннях 

нормативно-правових актів обумовлено важливістю: «для приватних осіб – 

установлення чітких правил спілкування з публічними адміністраціями 

(звертаючись до органу публічної адміністрації або відчуваючи на собі 

несприятливий вплив його рішення (дії), приватна особа може не знати 

відповідного законодавства, проте, ознайомившись зі спеціальними принципами 

адміністративного права, може корегувати як власну поведінку, так і вимагати 

гідної поведінки (рішень) від свого контрагента); для публічної адміністрації – це 

основний регулятор їхньої поведінки (дій та рішень), додатковий критерій 

перевірки законності (правомірності) їхніх дій чи рішень; для адміністративних 

судів – є основними критеріями під час перевірки законності рішень та дій 

суб’єктів публічної адміністрації» [80]. 

Відповідно до норм міжнародно-правових актів принципами юридичної 

відповідальності, в тому числі відповідальності суб’єктів, винних в 

адміністративних правопорушеннях за відмивання доходів, є принцип рівності 

кожної людини перед законом (ст. 7 Загальної декларації прав людини та ст. 26 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права), принцип поваги до 

особи (ст. 3, 5 Загальної декларації, ст. 7, 9 Міжнародного пакту і ст. 3, 8 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод), а також принцип 

справедливості юридичної відповідальності (ст. 9, 10 Загальної декларації, ст. 14, 

15 Міжнародного пакту і ст. 6, 7 Конвенції). У Конституції України поряд із 

загальнолюдськими принципами зафіксовано ще й ті, що визначають якісні 

особливості всіх правових норм національної правової системи незалежно від 

специфіки регульованих ними суспільних відносин. До таких принципів 

юридичної відповідальності зараховують, наприклад, принципи законності (ст. 8, 

19, 92), гласності (ст. 32, 34), забезпечення права на захист (ст. 55, 59), 

індивідуалізації відповідальності (ст. 61) [81; 82; 83]. 
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Дослідження змісту європейських принципів адміністративного права та 

шляхів їх запровадження в українському законодавстві дало підстави 

А.А. Пухтецькій до принципів відповідальності віднести: принцип 

відповідальності органів публічної адміністрації; презумпція вини органу 

публічної адміністрації у відносинах з громадянином; принцип відшкодування 

шкоди органами публічної влади, заподіяної правам і законним інтересам 

громадян та іншим особам; принцип формалізованих процедур з метою 

уникнення абстрактної відповідальності; принцип пріоритету інтересів людини і 

громадянина у відносинах з органами публічної влади тощо [84]. Приміром, 

Комітет міністрів Ради Європи радить державам-учасницям застосовувати 

принципи стосовно адміністративних санкцій, передбачених Рекомендацією 

№ R (91) 1 [85], загальні принципи із захисту особи стосовно актів 

адміністративних органів влади, визначені Резолюцією (77) 31, принципи 

стосовно реалізації адміністративними органами влади дискреційних 

повноважень, які містить Рекомендація № R (80) 2. Детальніший розгляд 

Рекомендації № R (91) 1 показує, що основоположними принципами є: законність, 

незворотна сила законів, нікого не можна карати двічі за одне й те ж, швидкість 

або розумні строки, правова визначеність, гарантії справедливого порядку 

ведення справ, обов’язок доказування, оскарження прийнятого рішення. 

З огляду на те, що принципи застосування адміністративних санкцій у сфері 

порушення антилегалізаційного законодавства відповідають загальним 

принципам застосування адміністративної відповідальності та закріплені нормами 

міжнародного та національного права, пропонуємо ґрунтовніше розглянути деякі 

основоположні принципи. 

Як ми дослідили раніше, принцип верховенства права у справах про 

притягнення до адміністративної відповідальності за відмивання доходів вимагає 

від законів та інших нормативно-правових актів дотримання відповідності праву 

як мірі загальної та рівної для всіх свободи і справедливості [86]. Принцип 

установлює, що заходи адміністративної відповідальності в Україні та процедура 

притягнення до адміністративної відповідальності ґрунтуються на 
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конституційних засадах і правових презумпціях, які зумовлені виконанням та 

дією саме принципу верховенства права в Україні, адже Конституція України має 

найвищу юридичну силу, а закони та інші нормативно-правові акти приймаються 

на її основі і повинні відповідати їй (ч. 2 ст. 8 Конституції України) [34]. 

Приміром, заборонено притягувати до відповідальності особу, винну в 

порушенні вимог підзаконних нормативно-правових актів у досліджуваній сфері, 

якщо в положеннях Закону відсутнє закріплення цього діяння як 

правопорушення, адже це суперечить п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України, яким 

передбачено, що засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є 

злочинними, адміністративні або дисциплінарні правопорушення та 

відповідальність за них визначаються виключно законами України [34]. 

Важливим є і принцип законності, який згідно з положеннями ст. 7 КУпАП 

полягає в тому, що адміністративна відповідальність настає лише за діяння, 

передбачені законом. Законодавством також встановлено, що притягати до 

адміністративної відповідальності мають право тільки уповноважені законом 

органи. Водночас органи державної влади, вирішуючи питання застосування до 

винної особи заходів адміністративної відповідальності, мають керуватися 

законом і здійснювати свої повноваження в рамках передбаченої законодавством 

компетенції. Тобто, вживаючи заходів адміністративної відповідальності за 

відмивання доходів, уповноважені органи державної влади та посадові особи 

мають керуватися виключно нормами законодавства. 

Наприклад, постановою Подільського районного суду м. Києва від 

06.03.2015 у справі 758/1365/15-п [87] ОСОБУ 1 визнано невинною у зв’язку з 

тим, що ч. 1 ст. 166-9 КУпАП не містить формулювання такого правопорушення, 

як несвоєчасне надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що 

стали об’єктом фінансового моніторингу, на запит Держфінмоніторингу. 

Із принципом законності тісно пов’язаний принцип невідворотності 

настання адміністративної відповідальності. Його суть: забезпечення 

ефективності адміністративного права, дієвості його впливу на адміністративно-

правові відносини та їх учасників. Основним змістом принципу невідворотності є 
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те, що будь-яке правопорушення має бути своєчасно виявлено, особу винного 

встановлено та притягнено до відповідальності в передбаченому законом порядку. 

Важлива не суворість стягнення, а його невідворотність, усі протиправні дії 

мають бути розкриті, а винні у їх здійсненні особи притягнуті до відповідальності 

незалежно від свого службового і матеріального становища, а також інших 

обставин. 

Наприклад, ОСОБА 1 не визнає себе винною, оскільки стався збій 

програмного забезпечення, про що є відповідна довідка, а отже в ОСОБИ 1 не 

було умислу. Суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська відхилив 

зазначені доводи, оскільки ч. 1 ст. 166-9 КУпАП передбачено необережну форму 

вини [88]. 

Важливим також є принцип юридичної визначеності, який означає 

передбачуваність будь-якого прийнятого відповідно до закону уповноваженим 

суб’єктом нормотворення юридичного акта. Тобто юридичний акт має бути за 

можливості передбачуваним щодо його наслідків, сформульованим достатньо 

чітко, аби особа, на яку поширюватимуться положення цього акта, могла 

корегувати свою поведінку, що дасть їй змогу чітко розрізнити правомірну 

поведінку від неправомірної і передбачити її наслідки. Аналіз положень ч. 3–6 

ст. 24 Закону, якими передбачено адміністративну відповідальність за відмивання 

доходів, на жаль, не дає однозначної відповіді на запитання: що саме я зробив не 

так? Натомість читаємо: «неналежне виконання», «порушення вимог», 

«подання/неподання в повному обсязі». Відповідь знаходимо у ст. 6 («Завдання, 

обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу») цього Закону, 

ч. 2 якої так визначає обов’язки СПФМ: «здійснювати ідентифікацію», 

«забезпечувати у своїй діяльності», «своєчасно та в повному обсязі подавати 

(оформлювати, засвідчувати)», «вживати заходів». 

Особливу увагу норми як національного, так і міжнародного права 

приділяють принципу справедливості. Оскільки відповідно до ст. 58 Конституції 

України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, 

крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, то 
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такі положення прямо закріпили принцип справедливості. Визначені у ст. 8 

КУпАП конституційні положення стверджують, що закони, які пом’якшують або 

скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну 

силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до того, як ці закони 

було прийнято. Закони ж, які встановлюють або посилюють відповідальність за 

адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають. Тобто якщо особа 

вчинила адміністративний проступок в аналізованій сфері, то до неї може бути 

застосовано відповідальність згідно з чинним законодавством, але у випадку 

існування на момент вчинення правопорушення закону, який пом’якшує або 

скасовує таку відповідальність, до правопорушника застосовуватиметься принцип 

справедливості та зворотної дії закону. 

Не можна оминути увагою й принцип індивідуалізації покарання, який 

означає, що відповідно до ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі 

притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме 

правопорушення («non bis in idem»). Згідно з ч. 2 цієї статті юридична 

відповідальність особи має індивідуальний характер, оскільки індивідуалізація 

покарання – неодмінна умова його результативності. Принцип індивідуалізації 

адміністративної відповідальності передбачає, що держава вправі піддати 

примусовому впливу кожного правопорушника лише за ті протиправні діяння, які 

він безпосередньо скоїв. Якщо адміністративне правопорушення вчинене у 

співучасті, то в адміністративному покаранні враховують ступінь і характер вини 

кожного зі співучасників у вчиненні такого правопорушення. Згадані норми 

свідчать про те, що до особи, винної у вчиненні адміністративного 

правопорушення, вживатимуть лише ті заходи, які відповідають індивідуальному 

характеру правопорушення, вчиненого суб’єктом. 

Прикладом недотримання зазначеного вище принципу є положення Закону 

про повторність порушення СПФМ вимог Закону та/або підзаконних нормативно-

правових актів, згідно з яким порушення вважається повторним у разі вчинення 

протягом трьох років після дня виявлення СДФМ аналогічного порушення, за яке 

було прийнято рішення про застосування санкцій до СПФМ [47]. Нагадаємо 
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також і положення ст. 39 КУпАП, де прописано: якщо особа, піддана 

адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання 

стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то цю особу 

вважають такою, що не була піддана адміністративному стягненню [20]. 

Ще один принцип, що потребує нашого розгляду, – принцип заборони 

свавілля. На думку професора Р.С. Мельника, суттєвою загрозою для прав, свобод 

та законних інтересів приватних осіб може бути свавілля суб’єктів публічної 

адміністрації. Свавілля є категорією, тісно пов’язаною з термінами «дискреційні 

повноваження» або «повноваження на підставі розсуду». Йдеться про те, що 

свавілля може виявлятися насамперед там, де суб’єкти публічної адміністрації 

мають можливість діяти на власний розсуд, тобто обирати один з кількох 

варіантів своєї поведінки (рішень). Дискреційні повноваження, хоча й необхідні 

для всього діапазону публічних функцій, проте їх не можна здійснювати 

свавільно, адже такі дії дають можливість ухвалювати суттєво несправедливі, 

необґрунтовані, нерозумні чи деспотичні рішення, що несумісно із поняттям 

верховенства права. У цьому контексті закон, який надає дискреційні 

повноваження певному суб’єкту публічної адміністрації, має чітко і зрозуміло 

вказати на обсяг такої дискреції та спосіб її здійснення, аби особа мала змогу 

захистити себе від свавільних дій влади [89, 86]. 

Так, провадження у справі 336/5296/15-п згідно з постановою 

Шевченківського районного суду м. Києва від 09.09.2015 було закрито, оскільки 

несвоєчасне отримання Держфінмоніторингом від ПАТ «Мотор-банк» файл-

повідомлення про фінансову операцію мало місце не з вини ОСОБИ 1, а у зв’язку 

з тим, що електронна система Держфінмоніторингу надіслане файл-повідомлення, 

у якому було допущено помилку, не облікувала [90]. 

Відповідно до ст. 10, 11 КУпАП значущим принципом адміністративної 

відповідальності є принцип відповідальності за наявності вини. Його суть: суб’єкт 

підлягає адміністративній відповідальності і до нього застосовують передбачені 

законом адміністративно-правові санкції тільки за ті порушення, щодо яких 

установлено його вину у формі умислу або необережності, за умови, що особа 
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діяла свідомо. Принцип настання відповідальності тільки за наявності вини в діях 

правопорушника означає, що без вини взагалі безпредметно говорити про 

адміністративне правопорушення, а отже, і про відповідальність за нього. 

Наявність вини фізичної особи означає усвідомлення цією особою 

неприпустимості (протиправності) своєї поведінки і викликаних нею результатів, 

а юридичну особу визнають винною лише після того, як буде встановлено, що в її 

діях або бездіяльності була можливість дотриматися встановлених норм і правил, 

але ця особа не вжила всіх залежних від неї заходів щодо дотримання цих норм і 

правил. На нашу думку, довести факт розголошення СПФМ або СДФМ (їх 

уповноваженими посадовими особами) інформації в будь-якому вигляді, що 

відповідно до закону є об’єктом обміну між таким суб’єктами та 

Держфінмоніторингом, або факт її надання (одержання) особою, якій ця 

інформація стала відома у зв’язку з її професійною або службовою діяльністю, 

буде вельми складно, адже тільки наявності свідків буде замало (завеликі витрати 

часу, ресурсів та процедур, необхідних для встановлення та доведення зазначених 

юридичних фактів). 

Відповідно до принципу змагальності процесу і права на захист особи, 

котру притягують до відповідальності, змагальність є важливим засобом 

досягнення істини у справі про правопорушення і забезпечення обґрунтованості 

рішення, гарантії прав такої особи. Фактично особа, яку притягують до 

відповідальності, тобто офіційно обвинувачують у скоєнні правопорушення, 

перебуває в нерівному становищі з органом державної влади, що її звинувачує та 

має право застосувати міру примусу. Ця нерівність певною мірою компенсується 

змагальністю процесу, покладенням на того, хто має право притягувати до 

відповідальності, «тягаря доведення», тобто обов’язку довести факт 

правопорушення і надати всі наявні матеріали справи суду або закрити справу. 

Комплекс прав особи, притягнутої до відповідальності, що дає змогу брати 

участь у дослідженні обставин справи і відстоювати свої інтереси, називається 

правом на захист. Це право забезпечує особі можливість знати, в чому полягає 
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обвинувачення, користуватися допомогою захисника, апелювати саме рішення і 

порядок його виконання. 

Недотримання означеного принципу можна спостерігати у змісті положень 

абз. 5 ч. 9 ст. 24 Закону, згідно з яким оскарження рішення (постанови) СДФМ 

(його уповноваженої посадової особи) про застосування до СПФМ штрафних 

санкцій, передбачених цією статтею, здійснюється в судовому порядку виключно 

з метою встановлення законності прийняття такого рішення (постанови) і не 

зупиняє виконання СПФМ застосованої санкції [47]. 

Принцип неупередженості передбачає вимогу бути незаангажованими до 

суб’єктів публічної адміністрації під час вчинення дій (прийняття відповідних 

рішень), тобто не мати і не виявляти жодної особистої заінтересованості в 

результаті вирішення справи. Неприпустимим у зв’язку з цим є будь-який як 

позитивний, так і негативний вплив суб’єкта публічної адміністрації на приватну 

особу. Дії (рішення) суб’єкта публічної адміністрації мають ґрунтуватися 

винятково на фактичних обставинах справи (даних), отриманих законним шляхом 

[89, 86]. 

Цим принципом мають керуватися передусім посадові особи СДФМ, 

здійснюючи нагляд за діяльністю відповідних СПФМ, зокрема, під час планових 

та позапланових перевірок, у тому числі виїзних чи безвиїзних, за результатами 

яких установлюють факти порушень вимог Закону та/або підзаконних 

нормативно-правових актів, які фіксуються в актах перевірок. 

Ще один принцип, що його слід розглянути, – принцип адекватності, який 

ґрунтовно дослідив у нормах українського законодавства доктор права Б. Шлоер 

[91]. Чіткі, усталені формулювання співвідношення між двома полюсами, яке 

потрібно вимірювати критеріями принципу адекватності, містять слова 

«необхідний» та «необхідність». Семантиці цих слів притаманний компонент 

оцінювання певної дії щодо відповідності мети його змісту. І українська, і 

європейська системи права, в яких застосовують принцип адекватності, 

показують, що логічно необхідні аспекти цього принципу однаковою мірою 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
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присутні в обох, а саме: захід – мета – їхнє співвідношення; захід – адресат – їхнє 

співвідношення; захід – його подальший вплив – отримане співвідношення. 

В такому разі можна стверджувати, що положення Закону містять систему 

адміністративних стягнень (штрафні санкції; анулювання ліцензії або іншого 

спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності; тимчасове 

відсторонення від посади до усунення порушення), установлених за порушення 

антилегалізаційного законодавства. Проте аналіз закритих судами справ зі 

звільненням від адміністративної відповідальності у зв’язку з малозначністю 

(усне попередження) свідчить про необхідність установлення: по-перше, чітких 

обов’язків; по-друге, вибудовування системи проступків; по-третє, перегляду 

системи стягнень. 

Слід зазначити, що стягнення за адміністративні проступки накладають у 

межах, установлених КУпАП та законами України. У нашому випадку Законом 

передбачено накладення штрафних санкцій без мінімального розміру «до …». 

Накладаючи стягнення, передусім враховують характер вчиненого проступку, 

особу порушника, ступінь його вини, обставини, що пом’якшують або обтяжують 

відповідальність.  

Прикладом описаної вище ситуації може бути постанова Жовтневого 

районного суду м. Дніпро від 17.08.2016 № 201/9550/16п [92] про те, що в 

протоколі, складеному 18.05.2016 уповноваженим керівником інспекційної групи 

НБУ, ОСОБА 1 як голова правління банку не забезпечила надання 

документів/інформації на запити інспекційної групи НБУ. Дослідивши наявні в 

матеріалах справи письмові відповіді на запити інспекційної групи НБУ, голови 

правління ПАТ КБ «ПриватБанк» про те, що в складеному протоколі не 

визначено причин створення перешкод проведення інспекційною групою 

перевірки, суд дійшов висновку, що підстав для притягнення ОСОБИ 1 до 

адміністративної відповідальності немає
10

. Водночас у мотивувальній частині 

постанови суд посилався на ст. 17 Закону України від 23.02.2006 № 3477-IV «Про 

                                         
10

 Об’єктивною стороною адміністративного правопорушення, визначеного ст. 188-34 КУпАП, є невиконання 

законних вимог посадових осіб СДФМ стосовно усунення порушень антилегалізаційного законодавства чи 

створення перешкод виконанню покладених на них обов’язків. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_117/ed_2012_10_16/pravo1/T063477.html?pravo=1#117
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виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 

[93]. Цією статтею зобов’язано суди при розгляді справ керуватись Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського 

суду з прав людини як джерела права. Разом з тим Європейський суд з прав 

людини притримується у своїх рішеннях позиції, що суд вправі обґрунтовувати 

свої висновки лише доказами, що випливають із співіснування достатньо 

переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих 

неспростовних презумпцій факту (рішення Європейського Суду з прав людини, 

справа «Коробов проти України» № 39598/03, від 21.07.2011 [94]), тобто таких, 

що не залишають місце сумнівам, оскільки їх наявність не узгоджується зі 

стандартом доказування «поза розумним сумнівом» (рішення від 18.01.1978 у 

справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the UnitedKingdom), 

п. 161, Series A заява № 25 [95]). 

Професор А.І. Берлач вважає, що реалізація адміністративної 

відповідальності не вичерпується кваліфікацією адміністративного проступку й 

визначенням відповідної санкції. Надзвичайно важливим моментом застосування 

адміністративно-деліктних норм є встановлення конкретного виду й точного 

розміру стягнення, а це вимагає дотримання принципів законності, доведення 

вини, обов’язкового процесуального закріплення, обґрунтованості, гуманності, 

індивідуалізації, справедливості [96, 282]. Погоджуючись із думкою вченого, 

спробуємо детальніше розглянути ці принципи. 

Принцип законності полягає в тому, що стягнення накладається відповідно 

до законодавства. Види, розміри (строки), умови і порядок накладення стягнення 

визначаються виключно законами. Адміністративне стягнення за конкретний 

проступок накладається тільки на особу-правопорушника в межах санкції 

конкретної адміністративно-деліктної норми. 

Принцип обов’язкового процесуального закріплення передбачає, що в 

процесуальному документі має бути чітко вказане стягнення (вид), його розмір 

(строк). Зауважимо, що адміністративне стягнення не накладають в усній формі. 

Це акцентовано у п. 5 Порядку розгляду Держфінмоніторингом справ про 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_117/ed_2012_10_16/pravo1/T063477.html?pravo=1#117
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1
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порушення вимог антилегалізаційного законодавства, і застосування санкцій, 

затвердженого наказом МФУ від 27.03.2015 № 366 [58], де зазначено, що виявлені 

факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону та/або нормативно-

правових актів викладають в акті перевірки, акті про ненадання документів. 

Пунктом 3 розділу ІІ Інструкції про оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення Держфінмоніторингом, затвердженої наказом 

МФУ від 27.04.2015 № 465 [97], обумовлено, що в протоколі про адміністративне 

правопорушення обов’язково слід вказувати частину відповідної статті КУпАП, 

згідно з якою настає адміністративна відповідальність. 

Принцип обґрунтованості полягає в тому, що стягнення застосовують лише 

за умови його доцільності та необхідності. Основними завданнями стягнення є 

виховання особи, яка вчинила адміністративний проступок; запобігання 

вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими 

особами. У разі малозначності вчиненого адміністративного проступку орган, 

уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від 

відповідальності. Зазначений принцип застосовують і при зворотній дії законів, 

що скасовують або пом’якшують адміністративну відповідальність. 

Згідно з принципом гуманності орган (посадова особа), який (яка) вирішує 

справу про адміністративне правопорушення, вправі залежно від умов справи 

розширювати перелік обставин, що пом’якшують відповідальність, передбачених 

ст. 34 КУпАП, у той час як ст. 35 КУпАП встановлює чіткий та вичерпний 

перелік обставин, які обтяжують відповідальність за адміністративні проступки. 

Суттю принципу індивідуалізації є те, що кожен конкретний проступок, а 

отже, вид і розмір стягнення за нього, визначаються з огляду на його 

індивідуальні ознаки. При цьому обов’язково враховують суб’єктивні та 

об’єктивні обставини: вік порушника, його фізичний і психологічний стан, 

сімейний стан, майновий стан, антисоціальну поведінку, характер протиправних 

дій, особисте ставлення особи до вчиненого проступку та його наслідків, особисті 

обставини вчинення проступку, наявність надзвичайних обставин, професійне 

(службове) становище особи. 
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Наприклад, постанови про закриття проваджень про адміністративні 

правопорушення Галицького районного суду м. Львова у справі № 461/11841/14-п 

[98] та Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/36537/14-п [99] 

винесені на підставі досліджених матеріалів, у яких було надано інформацію про 

тяжкий стан здоров’я особи, а також про те, що особа перебувала в стані сильного 

душевного хвилювання. 

Принцип справедливості тісно пов’язаний із принципом індивідуалізації, де 

вид і розмір стягнення визначаються індивідуально, адже в законодавстві 

закріплено мінімальні та максимальні межі. Отже, можна стверджувати, що 

адміністративне стягнення повинно бути адекватним суспільній небезпеці 

вчиненого адміністративного проступку. 

Зазначимо, що принципи адміністративної відповідальності за відмивання 

доходів є принципами адміністративного права, а тому їх провідну роль 

забезпечують, перш за все, через пряме закріплення в нормах права. Водночас 

невід’ємним чинником реалізації принципів адміністративної відповідальності 

суб’єктів, винних у правопорушеннях у вказаній вище сфері, є її процесуальний 

характер, що забезпечує їх максимально ефективне втілення у діяльності 

суспільства. 

Підсумовуючи, зазначимо, що заходи адміністративної відповідальності в 

аналізованій сфері слід застосовувати з дотриманням правових принципів, 

закріплених за допомогою норм права (законність, забезпечення права на захист, 

змагальність, гуманність, невідворотність, справедливість). Тож логічно 

доповнити Закон статтею 3, у якій передбачити такі принципи, як верховенство 

права; законність; юридична визначеність; невідворотність відповідальності; 

справедливість; індивідуалізація покарання; заборона свавілля; відповідальність 

за наявності вини; змагальність процесу; право на захист особи; неупередженість; 

адекватність. Необхідність закріплення означених принципів у Законі та 

впровадження їх у практичній діяльності є підставами для неупередженого і 

об’єктивного провадження та розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у цій сфері. 
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1.3. Співвідношення адміністративної та інших видів відповідальності 

за порушення законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 

 

Чинне законодавство не виключає конкуренції різних видів юридичної 

відповідальності (кримінальної, адміністративної, цивільно-правової) за 

порушення антилегалізаційного законодавства, адже в ст. 24 Закону чітко не 

вказано, за які саме правопорушення винні особи нестимуть кримінальну, 

адміністративну або цивільно-правову відповідальність. Водночас зазначимо, що 

Рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 

грошей (Рекомендація № 35 «Санкції») передбачають забезпечення країнами 

ефективних, пропорційних та переконливих санкцій, кримінальних, цивільних або 

адміністративних, що застосовуються до фізичних або юридичних осіб, яких 

стосуються Рекомендації №№ 6 та 8-23 і які не виконують вимог щодо боротьби з 

відмиванням коштів або фінансуванням тероризму [15]. 

Наразі суспільний інтерес становлять норми саме адміністративної та 

кримінальної відповідальності та їх співвідношення, оскільки виникнення 

адміністративних проступків у законодавстві колишнього СРСР було пов’язано з 

бажанням партійного керівництва держави довести всьому світові, що в 

соціалістичному суспільстві злочинність зникає як явище. Тож частину 

правопорушень було декриміналізовано (послаблення норм кримінального права і 

виділення діянь, які за ступенем суспільної небезпеки не є злочинами), що дало 

підстави прозвітувати про низький рівень злочинності порівняно з 

капіталістичними країнами. Водночас новий КПК [100] увів в обіг таке поняття, 

як кримінальний проступок, що означає рух у зворотному напрямку, оскільки 

передбачає криміналізацію частини складів адміністративних правопорушень, що 

здебільшого узгоджується з практикою держав-членів Європейського Союзу. 

Адміністративна відповідальність як один із видів юридичної 

відповідальності означає застосування уповноваженим органом (посадовою 
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особою) адміністративного стягнення до особи – правопорушника. Приміром, 

ст. 23 КУпАП вказує, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності і 

застосовується з метою виховання особи, а також запобігання вчиненню нових 

правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Натомість 

кримінальну відповідальність визначають як вид юридичної відповідальності, 

установлену державою в кримінальному законі, яку накладає суд на осіб, винних 

у вчиненні злочину, тож вони мають нести зобов’язання особистого, майнового 

чи організаційного характеру. 

Покарання як захід примусу до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, 

полягає в обмеженні прав і свобод засудженого. Мета покарання полягає не 

тільки в понесенні кари за вчинене, а й у виправленні засуджених, а також 

запобіганні вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. 

Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську 

гідність. 

Джерелами адміністративної відповідальності за відмивання доходів є, 

безперечно, КУпАП та вказаний Закон. Джерелом правового регулювання 

кримінальної відповідальності у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення є ККУ [101]. 

Адміністративну відповідальність за правопорушення у згаданій сфері та в 

порядку, установленому КУпАП, накладають суди (ст. 221 КУпАП) за наслідками 

розгляду протоколів про адміністративні правопорушення, складених 

уповноваженими посадовими особами СДФМ. У свою чергу, адміністративні 

стягнення за правопорушення, передбачені нормами Закону, накладають 

безпосередньо посадові особи СДФМ в порядку, установленому Законом та 

іншими нормативно-правовими актами. Кримінальна відповідальність настає у 

випадку винесення обвинувального вироку суду за вчинення суб’єктом злочину 

кримінального діяння. Основні норми регулювання адміністративної 

відповідальності у вказаній сфері зведено в декількох статтях розглянутих нами 

джерел, але вони менш системні, ніж правове регулювання кримінальної 
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відповідальності за злочини в аналізованій сфері. Єдиним джерелом, яким 

передбачено кримінальну відповідальність за такі злочини, є ККУ. 

Безпосередньо характеризуючи злочини та санкції, які настають у випадку 

їх вчинення, зауважимо, що вони менш системні, хоча всі злочини в аналізованій 

сфері зосереджені в одному джерелі. Дослідник І.Б. Аземша, вивчаючи сучасні 

погляди, дискусії та концепції щодо юридичної відповідальності, дійшла 

висновку, що слово «санкція» як у літературі, так і в законодавстві позначає різні 

поняття. У законодавстві «санкцією» іноді іменують твердження, схвалення, 

дозвіл якого-небудь акту. Частіше ж цю дефініцію використовують для 

позначення заходів впливу державних органів на правопорушників. Санкція – 

необхідний атрибут кожної правової норми. Без санкції, а лише у вигляді вказівки 

міри можливого державного примусу до порушника норми, вона не матиме 

юридичного характеру [102]. 

Нерідко санкцію трактують як несприятливі наслідки правопорушення, 

підкреслюючи момент «невигідності» для правопорушника тих наслідків, що 

виникають для нього після факту правопорушення. Уявлення про «негативність, 

несприятливість наслідків», передбачених санкціями стосовно правопорушників, 

не може бути застосоване до ряду санкцій правових норм. Якщо розглядати таку 

міру, як примусове виконання юридичного обов’язку, не виконаного особою 

добровільно, то питання про «несприятливість, невигідність» такого виконання 

навряд чи постане [103, 11]. На думку І.Б. Аземши, під час виявлення сутності 

відповідальності потрібно враховувати той факт, що правопорушення може 

спричинити і такі санкції, які не є мірами відповідальності [102]. Приміром, 

примусова охорона зобов’язань втілюється насамперед у спонуканні до їхнього 

реального виконання, але реальне виконання, навіть якщо воно примусове, не 

можна вважати мірою відповідальності. 

Вітчизняна система права адміністративних проступків та адміністративної 

відповідальності системно наближена не до адміністративного права, а до 

кримінального. Йдеться про основний, закладений у праві адміністративних 

проступків і адміністративної відповідальності принцип винної відповідальності 
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та застосування заходів примусу до осіб, визнаних винними у вчиненні 

адміністративного правопорушення. Якісно адміністративна відповідальність 

відрізняється від кримінальної тим, що вона менш сувора і не пов’язана із 

застосуванням таких заходів примусу, як покарання, тобто обмеження 

конституційних прав і свобод людини (наприклад, вільного пересування) [104]. 

Втім не кожне порушення правил, установлених адміністративно-правовою 

нормою, тягне за собою адміністративну відповідальність – така відповідальність 

настає, якщо порушено тільки ту норму адміністративного права, що 

охороняється, забезпечується адміністративними санкціями. 

З іншого боку, адміністративна відповідальність може наставати не лише за 

порушення правил, установлених адміністративно-правовою нормою, а й за 

порушення норм інших галузей права (застосування заходів адміністративного 

впливу). Таким чином, за допомогою сили реалізується примус, який є одним із 

силових ресурсів влади, що виконує функцію охорони внутрішнього 

правопорядку [28]. 

Досліджуючи типологію видів юридичної відповідальності, професор 

Д.М. Лук’янець підтримує висновки вченого-адміністративіста Л.В. Коваля 

[105, 11] щодо кваліфікування юридичної відповідальності як певних 

правовідносин. Д.М. Лук’янець зазначає, що у структурі будь-якого виду 

правовідносин можна виділити суб’єкт, об’єкт, зміст, а також юридичні факти, що 

є підставами для виникнення цих правовідносин, але не всі вони можуть бути 

підставою класифікації видів відповідальності через особливості правового 

регулювання. Адже підстави юридичної відповідальності, з точки зору правового 

регулювання, в деяких випадках є похідними від виду юридичної 

відповідальності. Ураховуючи визначення поняття адміністративного 

правопорушення, наведеного в ст. 9 КУпАП, останнє набуває якості 

адміністративного саме тому, що за нього передбачено саме адміністративну 

відповідальність, а не будь-яку іншу. Аналогічно і злочин можна вважати таким, 

тільки коли за нього передбачено лише кримінальну відповідальність, тому 
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юридичні факти не можуть бути єдиною підставою класифікації юридичної 

відповідальності [106]. 

Необхідно зазначити, що на основі ознак, притаманних адміністративній 

відповідальності, фахівці-адміністративісти виокремлюють ознаки, характерні для 

адміністративних проступків порівняно зі злочинами: ступінь суспільної 

небезпеки; деякі ознаки юридичного складу; стадії вчинення; підстави 

притягнення до відповідальності; коло суб’єктів, наділених правом порушення та 

розгляду справ про адміністративні проступки, установлення адміністративної 

відповідальності; процесуальна процедура [24; 79; 96; 107]. 

На думку професора В.К. Колпакова, дискусія щодо шкідливості або 

суспільної небезпеки як ознаки адміністративного проступку має два аспекти: 

політичний і юридичний [24, 172]. У розмежуванні адміністративних деліктів і 

злочинів учений за головний критерій цієї дії обирає суспільну небезпеку 

зауважуючи при цьому, що слід враховувати елементи суспільної небезпеки: її 

ступінь (обсяг), а також кількісний чинник (повторність, рецидив 

правопорушення) [78, 14]. Щодо об’єктивного розмежування категорій «шкода» і 

«суспільна небезпека» В.К. Колпаков запропонував новий підхід, який 

ґрунтується на сучасних висновках філософії права і полягає в дослідженні 

зазначених категорій з позицій: а) правової онтології; б) правової гносеології.  

Застосування онтологічних і гносеологічних знань як методів дослідження 

адміністративно-деліктного середовища дає можливість стверджувати, що 

поняття «шкода», «шкідливість», «суспільна шкода», «об’єктивна шкідливість 

діяння» є онтологічними категоріями, що проявляються в емпіричному вимірі. 

Наявність шкоди, як правило, встановлюють шляхом опису, який сам по собі вже 

є доказом шкідливості відповідного діяння. 

Суспільна небезпека – гносеологічна категорія, яку неможливо пояснити 

шляхом онтологічного опису того, що сталось. Її доводять через дослідження всіх 

ознак і характеристик факту дійсності, а в інших випадках – через 

правопорушення. Весь комплекс властивостей правопорушення досліджується у 

відповідних організаційних формах – справах про адміністративні проступки, 
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кримінальних справах, дисциплінарних справах тощо. Такі справи по суті є 

гносеологічним відбитком конкретного діяння. Розслідування справи – це 

пізнання (дослідження) факту реальної дійсності, в онтології якого виявилися 

ознаки правопорушення (кримінального, адміністративного, дисциплінарного) 

[108, 180–182]. Скажімо, попередня юридична оцінка ознак діяння, передбаченого 

ст. 166-9 КУпАП, ст. 24 Закону, та діяння, передбаченого ст. 209-1 ККУ показує 

їх часткову тотожність. Отже, можна припустити, що до встановлення 

остаточного висновку кваліфікації згадану юридичну оцінку правомірно вважати 

як адміністративно-правовою, так і кримінально-правовою. Проте такий підхід не 

є достатньо обґрунтованим. 

У зв’язку з цим П.С. Гагай зазначає, що у процесі адміністративно-правової 

кваліфікації досліджуються норми адміністративного законодавства та 

конкуруючі норми ККУ. Вивчаються апріорні ознаки діяння, яке може бути як 

злочином, так і адміністративним проступком. Аналізуються апріорні ознаки 

кожного елемента – об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта та суб’єктивної 

сторони. Виявляється шкода та інші негативні наслідки діяння для можливої 

кваліфікації такого діяння в разі завдання істотної шкоди або якщо таке діяння 

створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля. Діяння, яке одночасно 

підпадає під ознаки як статті ККУ, так і статті КУпАП, а наявних даних 

недостатньо для встановлення інших ознак для розмежування, дає підстави для 

кваліфікації за нормою ККУ, але якщо через малозначність таке діяння не є 

суспільно небезпечним, тобто воно не заподіяло і не могло заподіяти істотної 

шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі, застосовується 

норма КУпАП [109, 14–15]. 

Отже, проблематика співвідношення адміністративного делікту та злочинів, 

розмежування їх ознак має важливе практичне та теоретичне значення. Особливо 

актуальним це видається тоді, коли склади злочинів схожі зі складами 

адміністративних правопорушень. При цьому в рамках предмета цієї роботи варто 

детально дослідити діяння, передбачені ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, абз. 4 ч. 3 ст. 24 
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Закону та діяння, передбачені ч. 1 ст. 209-1 ККУ, ч. 3 ст. 166-9 КУпАП, а також 

діяння, передбачене ч. 2 ст. 209-1 ККУ. 

У 2003 році ККУ було доповнено ст. 209-1 «Умисне порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму». Суспільна 

небезпечність цього злочину полягає в тому, що вчинення зазначених діянь 

створює умови для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, а вчинення діяння, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 ККУ, також може 

заподіяти шкоду відносинам у сфері охорони комерційної та банківської 

таємниці. Склад злочину, передбаченого ст. 209-1 ККУ, став предметом наукових 

досліджень таких відомих учених, як П.П. Андрушко, Г.М. Войченко, 

Н.О. Гуторова, А.О. Данилевський, О.О. Дудоров, В.М. Киричко, О.М. Костенко, 

О.І. Перепелиця, Ю.Г. Старовойтова, Ю.О. Старук, В.Я. Тацій та ін.. 

Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 ККУ, є інформація про 

фінансові операції, які підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому 

моніторингу, яку надають Держфінмоніторингу, та недостовірна інформація про 

такі операції. Якщо ч. 1 ст. 209-1 ККУ передбачає умисне вчинення дій, то 

зазначеними вище статтями КУпАП та Закону такі ж самі дії можуть вважатися 

вчиненими умисно або з необережності. Зауважимо, що ККУ не містить 

розкриття змісту поняття «істотна шкода» – в кожному конкретному випадку його 

визначають окремо. 

Проведений О.В. Тихоновою юридичний аналіз ст. 209-1 ККУ дає підстави 

вважати, що законодавча конструкція є невдалою, оскільки викликає значні 

труднощі при тлумаченні змісту і застосуванні цієї норми [110, 165]. На думку 

А.О. Данилевського, Ю.Г. Старовойтової і Ю.О. Старук, питання про те, що слід 

розуміти під істотною шкодою, законодавчо врегульовано не було. Зазначене 

питання є оціночним й істотність завданої шкоди має встановлюватися в кожному 

конкретному випадку з урахуванням усіх обставин справи. Вказівка на злочинні 

наслідки у ст. 209-1 ККУ потребує конкретизації, бо може стати гарним 
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підґрунтям для різного роду зловживань у процесі правозастосування, внаслідок 

чого рівень ефективності знизиться [111, 84]. 

Аналізуючи антилегалізаційне законодавство, С.С. Мирошниченко робить 

висновок, що інформація про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому 

моніторингу, в разі її надходження до Держфінмоніторингу може стати, а може й 

не стати підставою для застосування до учасників фінансової операції, яку 

проводять з допомогою СПФМ, негативних обмежувальних заходів, спрямованих 

на протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та підставою для 

відповідного реагування з боку правоохоронних органів [112, 264]. Як вважає 

Ю.Г. Старовойтова, порушення вимог щодо надання інформації про підозрілі 

фінансові операції є більш суспільно небезпечними, порівняно з порушеннями, 

що стосуються фіксування й зберігання інформації про клієнтів та здійснені ними 

фінансові операції, оскільки вчинення останніх як умисно, так і через 

необережність безпосередньо не може призвести до вказаних наслідків 

(порушення вимог щодо фіксування й зберігання зазначеної інформації може 

впливати на ефективність роботи підрозділу фінансової розвідки лише за умови, 

якщо їх вчинення супроводжується ненаданням або наданням цьому органу 

недостовірної інформації) [113]. 

Обґрунтовуючи доцільність запровадження в ч. 1 ст. 209-1 ККУ 

кримінальної відповідальності за ненадання інформації та надання недостовірної 

інформації про певні фінансові операції Держфінмоніторингу, зазначимо, що в 

результаті таких діянь порушуються відносини інформаційного обміну між 

СПФМ та Держфінмоніторингом. Важливість цих відносин полягає в тому, що на 

відміну від відносин, які існують у межах того чи іншого СПФМ й стосуються 

ідентифікації клієнтів, реєстрації фінансових операцій та зберігання інформації 

про клієнтів, здійснені СПФМ операції забезпечують взаємозв’язок між СПФМ та 

СДФМ і безпосередньо сприяють ефективному виконанню Держфінмоніторингом 

покладених на нього обов’язків з аналізу, опрацювання й узагальнення отриманої 

інформації про фінансові операції. Необхідність надання Держфінмоніторингу 

повної та достовірної інформації зумовлено тим, що кожне таке повідомлення 
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може стати ключовим у виявленні схем відмивання злочинних доходів. 

Підвищений ступінь суспільної небезпеки притаманний лише умисному 

вчиненню розглядуваних діянь, оскільки в такому разі особа свідомо спрямовує 

свою поведінку на порушення важливих відносин інформаційної взаємодії між 

суб’єктами системи фінансового моніторингу різних рівнів [113, 44]. 

В. Бровко суспільно-небезпечними діяннями називає лише ті діяння, які 

призводять до того, що Держфінмоніторинг взагалі не одержує або несвоєчасно 

одержує інформацію про фінансові операції. Таким чином, зміст 

криміноутворюючої ознаки полягає в тому, що особа має нести кримінальну 

відповідальність лише якщо вона умисно не подала, несвоєчасно подала або 

подала недостовірну інформацію про фінансові операції, що відповідно до закону 

підлягають фінансовому моніторингу, Держфінмоніторингу, і при цьому стане 

відомо, що такі операції спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або пов’язані, стосуються чи призначені для 

фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення [114]. Із таким висновком ми не погоджуємось, оскільки згідно з 

визначенням поняття адміністративного проступку, наведеним у ст. 9 КУпАП, 

будь-яким адміністративним проступком визнають, зокрема, винну (умисну або 

необережну) дію чи бездіяльність. При цьому цією ж статтею передбачено, що 

об’єктом посягання є не тільки громадський порядок, власність, права і свободи 

громадян, але й порядок управління (в нашому випадку – порушення порядку 

подання інформації про фінансові операції). Тож дії, за які передбачено 

адміністративну відповідальність, також передбачають умисел або необережність. 

Злочинні діяння різняться від адміністративних порушень наявністю 

характерної риси – суспільної небезпеки. Адміністративним проступкам 

притаманний менший ступінь небезпеки, ніж злочинам. Європейський суд з прав 

людини, своєю чергою, визначає суть правопорушень, послуговуючись такими 

критеріями, як: 1) віднесення правопорушення до кримінального права у правовій 

системі держави; 2) правова природа порушення; 3) характер і ступінь суворості 

покарання, яке може зазнати правопорушник. 

http://pravo.ligazakon.ua/document/view/T012342?edition=2001_04_05#par=24
http://pravo.ligazakon.ua/document/view/T012342?edition=2001_04_05#par=24
http://pravo.ligazakon.ua/document/view/T012342?edition=2001_04_05#par=24
http://pravo.ligazakon.ua/document/view/KD0005?edition=2016_05_19#par=45
http://pravo.ligazakon.ua/document/view/KD0005?edition=2016_05_19#par=45
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Провідну роль у встановленні суті правопорушення відіграють два критерії 

– природа правопорушення та покарання за нього. Для визначення справ про 

кримінальне обвинувачення зазначені критерії можна застосовувати як 

альтернативні, тобто наявність лише одного з них свідчитиме про кримінально-

правовий характер справи, але у складних справах для встановлення їх змісту 

необхідно проаналізувати ці критерії у сукупності. Подібне застереження означає, 

що виведення у законодавстві країн-учасниць з-під юрисдикції кримінальних 

судів певних видів правопорушень і зарахування їх до юрисдикції інших органів 

(наприклад, визнання національним законодавцем таких проступків 

адміністративними) для Європейського суду з прав людини не матиме 

значення [115]. 

Суспільна небезпека, на думку О.А. Банчука, не здатна слугувати достатнім 

критерієм для розмежування злочинних і адміністративних діянь. Намагання 

вчених виокремити деякі об’єктивні елементи суспільної небезпеки не 

позбавляють її зміст суб’єктивності і оціночності. Надійнішим орієнтиром, на 

глибоке переконання дослідника, має стати наявність/відсутність 

адміністративних правил – тобто установлених законом правил поведінки у 

відносинах особи з органом публічної адміністрації. Тоді адміністративним 

проступком можна вважати тільки те діяння фізичної чи юридичної особи, яке 

порушує існуюче адміністративне правило [115]. Водночас згідно із ч. 1 ст. 166-9 

КУпАП та абз. 4 ч. 3 ст. 24 Закону, на відміну від ч. 1 ст. 209-1 ККУ, об’єктом 

посягання є не лише неподання, несвоєчасне подання або подання 

Держфінмоніторингу недостовірної інформації, а й порушення порядку подання 

інформації. 

Ще однією особливою відмінністю цих діянь є те, що кримінальним 

законом передбачено, за яку саме інформацію особа нестиме кримінальну 

відповідальність, а саме – в разі її умисного неподання, несвоєчасного подання 

або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до 

закону підлягають фінансовому моніторингу. 
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Отже, проаналізувавши положення ч. 1 зазначеної вище статті, з’ясовуємо, 

що неподання інформації слід розуміти як умисне невиконання передбаченого 

Законом обов’язку, коли особа, володіючи потрібною інформацією, не подає її 

повністю або ж бодай певної частини. 

Статтями 15 та 16 Закону визначено фінансові операції, що підлягають 

обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Обов’язок 

повідомлення про такі фінансові операції покладено на СПФМ пп. «а» та «б» п. 6 

ч. 2 ст. 6 Закону. Ґрунтовний аналіз положень ч. 1 ст. 209-1 ККУ та Закону 

показує, що кримінальну відповідальність не можна застосовувати за неподання, 

несвоєчасне подання або подання Держфінмоніторингу недостовірної інформації 

про фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, 

стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування 

розповсюдження зброї масового знищення (пп. «в» п. 6 ч. 2 ст. 6 Закону). З огляду 

на це можна припустити, що не є підставою для притягнення до кримінальної 

відповідальності і неподання інформації про фінансові операції, що підлягають 

внутрішньому фінансовому моніторингу, оскільки вони ґрунтуються на підозрі, 

що є не чітко визначеною категорією, а припущенням (термін «підозра» 

визначено в п. 32 ч. 1 ст. 1 Закону). 

Під несвоєчасним поданням інформації про фінансові операції, що 

відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, Держфінмоніторингу 

розуміють порушення чітко встановлених законом строків подання інформації 

про фінансові операції: ті, що підлягають обов’язковому фінансовому 

моніторингу, – протягом трьох робочих днів з дня їх реєстрації або спроби їх 

проведення; ті, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, а також 

інформацію про підозри щодо діяльності осіб або їх активи, якщо є підстави 

вважати, що вони пов’язані зі злочином, визначеним ККУ, – в день виникнення 

самої підозри чи достатніх підстав для підозри, чи спроби проведення фінансових 

операцій, але не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації таких 

фінансових операцій [47]. Умисне порушення цих строків є підставою для 

притягнення особи до кримінальної відповідальності в разі, якщо такими діями 
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заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам 

окремих громадян, юридичних осіб, державним чи громадським інтересам. 

Подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до 

закону підлягають фінансовому моніторингу, має місце, якщо подано інформацію, 

яка повністю або частково не відповідає дійсності, а також неповну інформацію 

щодо певних фінансових операцій (інформація, яку винна особа завідомо подає не 

в повному обсязі, приховуючи певні відомості про осіб, які здійснюють операцію, 

або обставини, що характеризують саму операцію) [47]. Законодавство України 

не містить визначення терміна «недостовірна інформація» і не окреслює 

фактичних ознак недостовірності інформації. Приміром, ч. 3 ст. 277 ЦКУ [116] 

встановлює презумпцію недостовірності негативної інформації: «негативна 

інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її 

поширила, не доведе протилежного». Тобто, будь-яку негативну інформацію суд 

розглядатиме як недостовірну, якщо поширювач не доведе, що ця негативна 

інформація відповідає дійсності. З попереднього постає запитання: яку 

інформацію вважати «негативною»? 

Частина перша ст. 166-9 КУпАП та абз. 4 ч. 3 ст. 24 Закону також 

передбачає застосування санкцій за неподання, несвоєчасне подання, порушення 

порядку подання або подання Держфінмоніторингу недостовірної інформації у 

випадках, передбачених законодавством, що є ширшим за змістом, а тому 

розглядатиметься в наступних розділах дослідження. Зазначимо лише, що 

положення, за які передбачено адміністративну відповідальність, різняться від 

кримінальної відповідальності тим, що кримінальній відповідальності підлягають 

дії, пов’язані з умисним неподанням, несвоєчасним поданням або поданням 

недостовірної інформації про фінансові операції, які згідно із законом підлягають 

фінансовому моніторингу, в той час як адміністративній відповідальності 

підлягають дії з інформацією у випадках, передбачених законодавством, а саме за: 

неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання 

недостовірної інформації. Водночас випадки неподання інформації врегульовано 

ст. 25 Закону, а випадки несвоєчасного подання передбачено ст. 26 Закону [47]. 
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Ще однією особливістю, на якій варто зупинитись під час детального 

аналізу положень ККУ, КУпАП та Закону, є така: законодавець свідомо в 

диспозиціях ч. 1 ст. 166-9 КУпАП та абз. 4 ч. 3 ст. 24 Закону передбачив термін 

«законодавство» на відміну від ч. 1 ст. 209-1 ККУ, в якій вжито термін «закон». 

Це пояснюється тим, що хоча порядок подання інформації з питань фінансового 

моніторингу і передбачений положеннями ст. 12 Закону, проте він містить 

бланкетні норми. 

Приміром, порядок подання Держфінмоніторингу, виявлення та реєстрації 

інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, 

іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) 

злочинних доходів, встановлюється не тільки ст. 12 Закону, а й НБУ – для СПФМ, 

державне регулювання та нагляд за якими здійснює НБУ [117]; для всіх інших 

СПФМ – КМУ [118]. 

Стосовно подання недостовірної інформації, то Закон такого терміну не 

містить. Дефініцію згаданого терміну надає оглядовий лист Вищого 

господарського суду України від 12.06.2014 № 01-06/770/2014 «Про деякі питання 

практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію (за 

матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським 

судом України)», в якому зазначено: недостовірною вважають інформацію, що не 

відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події 

та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не 

відповідають дійсності (неповні чи перекручені) [119]. 

Водночас варто пам’ятати, що згідно з ч. 1 та 2 ст. 30 Закону України від 

02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію» [120] нікого не можна притягнути до 

відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями, за 

винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критики, 

оцінки дій, а також висловлювання, що їх не можна витлумачити як такі, що 

містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-

стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження 

не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/552-2015-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
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Сумнівним, на нашу думку, є підтвердження достовірності набутих за часів 

«перебудови» активів або достовірності інформації про підтвердження 

походження активів, адже це є предметом дослідження кримінального права та 

стосується дослідження змісту таких понять, як «легалізація» та «відмивання». 

У нашому випадку недостовірною інформацією доцільно вважати 

неправдиву інформацію про осіб, що здійснюють фінансові операції самі або на 

користь інших; остаточну мету операцій, оскільки ми знаємо про найбільш 

поширену трифазну модель легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, а також неповну інформацію про зазначених вище осіб (із 

метою щось приховати) та характер вчинюваних ними операцій. 

Суб’єктом відповідальності за діяння, передбачені ч. 1 ст. 209-1 ККУ, є 

працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу і до службової 

компетенції якого входить подання інформації Держфінмоніторингу, або керівник 

СПФМ, якщо не введено окремої посади відповідального за проведення 

фінансового моніторингу. 

Суб’єкт порушення антилегалізаційного законодавства також завжди є 

спеціальним. Окрім загальних ознак суб’єкта адміністративної відповідальності 

йому властива ознака службового становища. 

Частиною першою ст. 166-9 КУпАП відповідальність за зазначені дії 

покладається на посадових осіб СПФМ, громадян – суб’єктів підприємницької 

діяльності, членів ліквідаційних комісій, ліквідаторів або уповноважених осіб 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в той час як згідно з абз. 4 ч. 3 ст. 24 

Закону суб’єктами відповідальності визначені СПФМ: юридичні особи та СПФМ, 

які не є юридичними особами. 

Санкція ч. 1 ст. 209-1 ККУ передбачає накладення штрафу від однієї до 

двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян водночас з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. Адміністративним стягненням, яке застосовується до 

порушників положень ч. 1 ст. 166-9 КУпАП та абз. 4 ч. 3 ст. 24 Закону, є штраф, 

проте його розмір, на відміну від кримінального штрафу, – різний. Так, КУпАП 
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передбачено розмір штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, а Законом – до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (для юридичних осіб) та до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (для СПФМ, які не є юридичними особами). 

Частиною другою ст. 209-1 ККУ встановлено кримінальну відповідальність 

за розголошення в будь-якому вигляді інформації, яку відповідно до Закону 

надають Держфінмоніторингу, особою, котрій ця інформація стала відома у 

зв’язку з професійною або службовою діяльністю, якщо такі дії заподіяли істотну 

шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, 

юридичних осіб, державним чи громадським інтересам. У такому разі 

застосовують санкцію ч. 2 ст. 209-1 ККУ, яка передбачає накладення штрафу в 

розмірі від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

строком до трьох років. До порушників положень ч. 3 ст. 166-9 КУпАП та абз. 7 

ч. 3 ст. 24 Закону застосовують штраф, проте його розмір на відміну від 

кримінального штрафу, – різний. Скажімо, КУпАП передбачено розмір штрафу 

від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а Законом – до 

300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для юридичних осіб) та до 

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для СПФМ, які не є 

юридичними особами. 

Розголошення такої інформації можливе, якщо особам, які здійснюють 

фінансову операцію, повідомляють про проведення щодо них фінансового 

моніторингу, а також ознайомлюють із цією інформацією будь-яких інших осіб, 

за винятком тих, котрі вправі її одержати. Розголошення інформації, яку надають 

Держфінмоніторингу, може статися в будь-якому вигляді – усному, письмовому, 

електронному, з використанням засобів масової інформації, за допомогою 

комп’ютерних мереж тощо. Способи розголошення інформації на кваліфікацію 

цього злочину не впливають. Притягнення до кримінальної відповідальності 

особи, винної в скоєнні згаданого злочину, вирішуватиметься лише в тому 

випадку, якщо такі дії особи заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом 
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правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним чи 

громадським інтересам. 

Частина третя ст. 166-9 КУпАП також містить положення, якими 

передбачено адміністративну відповідальність за такі порушення: 

а) розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно до Закону є 

об’єктом обміну між СПФМ та Держфінмоніторингом; б) розголошення факту її 

надання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з її 

професійною або службовою діяльністю.  

Відповідно до Закону СПФМ зобов’язаний вжити заходів щодо запобігання 

розголошенню (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться 

перевірка) інформації: а) що надається Держфінмоніторингу; б) іншої інформації 

з питань фінансового моніторингу (в тому числі про факт надання такої 

інформації або отримання запиту від Держфінмоніторингу) (п. 14 ч. 2 ст. 6) [47]. 

Із цих положень видно, що СПФМ заборонено повідомляти особам, які 

здійснюють фінансову операцію, про проведення щодо них фінансового 

моніторингу, а також повідомляти таку інформацію будь-якій іншій особі, за 

винятком тих, які мають право на її отримання. 

Стосовно інформації, що надається Держфінмоніторингу, то нею є 

інформація про фінансові операції, зазначені в п. 6 ч. 2 ст. 6 Закону. У випадку 

надання іншої інформації з питань фінансового моніторингу такою інформацією є 

додаткова інформація, зазначена в п. 9 – 11 ч. 2 ст. 6 Закону. При цьому поняття 

«додаткова інформація» визначено в п. 14 ч.1 ст. 1 Закону. 

У ст. 12 Закону передбачено, що в разі надання інформації 

Держфінмоніторингу, коли особи (СПФМ, їхні посадові особи та інші 

працівники; посадові особи та інші працівники державних органів, НБУ; посадові 

особи та інші працівники суб’єктів господарювання, підприємств, установ та 

організацій) діяли в межах цього Закону, а СПФМ, його посадові особи та інші 

працівники, навіть якщо такими діями заподіяли шкоду юридичним чи фізичним 

особам, та за інші дії, пов’язані з виконанням цього Закону, звільняються від 

дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної 
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відповідальності. І хоча Закон передбачає звільнення посадових осіб та інших 

працівників НБУ від дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та 

кримінальної відповідальності за подання інформації Держфінмоніторингу, 

одночасно вказує на те, що НБУ не зобов’язаний надавати інформацію (копії 

документів), відомості з баз даних, необхідні для виконання покладених на 

Держфінмоніторинг завдань, та/або доступ до своїх інформаційних ресурсів (баз 

персональних даних). 

Ураховуючи викладене, пропонуємо виключити з ч. 6 та ч. 10 ст. 12 слова 

«(крім Національного банку України)». 

Інформація з обмеженим доступом – це інформація, доступ до якої має 

обмежене коло осіб, розголошення якої заборонено, а поширення обмежено 

власниками та розпорядниками такої інформації відповідно до закону. 

Інформацією з обмеженим доступом є: конфіденційна інформація; таємна 

інформація; службова інформація (ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» [121]). 

Частиною восьмою ст. 12 Закону передбачено перелік інформації, яку 

зобов’язані надавати суб’єкти господарювання, підприємства, установи та 

організації незалежно від форми власності, що не є СПФМ, на запит 

Держфінмоніторингу. Обсяг та порядок надання такої інформації визначаються 

КМУ. На жаль, до сьогодні обсягу такої інформації чинним законодавством не 

встановлено, а отже, на нашу думку, це може бути будь-яка наявна у суб’єкта 

господарювання, що не є СПФМ, інформація, яку він зобов’язаний надавати до 

того часу, поки Держфінмоніторинг не припинить її вимагати. 

Ще одним видом інформації, розкриття якої обмежено Законом, є таємниця 

фінансового моніторингу. Визначення поняття «таємниця фінансового 

моніторингу» наведено в п. 40 ч. 1 ст. 1 Закону. Приміром, працівникам СПФМ, 

СДФМ та інших державних органів, які надали Держфінмоніторингу інформацію 

про фінансову операцію та її учасників, забороняється повідомляти про це 

особам, які брали (беруть) участь у її проведенні, та будь-яким третім особам. 
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Працівникам СПФМ, державних органів, органів місцевого 

самоврядування, посадовим особам, працівникам суб’єктів господарювання, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що не є 

СПФМ, також забороняється інформувати про це осіб, які брали (беруть) участь у 

фінансових операціях, визначених у запиті або відповіді, а також будь-яких третіх 

осіб. Варто зазначити, що Закон також зобов’язує Держфінмоніторинг 

забезпечити захист та зберігання таємниці фінансового моніторингу. 

Держфінмоніторингу заборонено розкривати та/або передавати будь-кому 

інформацію, що є таємницею фінансового моніторингу, крім випадків, 

передбачених ст. 17, 18, 20 і 23 Закону. Згідно з абз. 2 п. 12 ст. 12 Закону 

розголошення в будь-який спосіб працівниками Держфінмоніторингу таємниці 

фінансового моніторингу тягне за собою відповідальність відповідно до закону 

або за рішенням суду [47]. 

Як бачимо з положень КУпАП та Закону довести причетність особи до 

вчинення адміністративного проступку, передбаченого ч. 3 ст. 166-9 КУпАП, а не 

до злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 ККУ, здається неможливим з огляду на 

те, що тільки під час досудового слідства можуть застосовуватись оперативно-

розшукові заходи та використовуватись оперативно-розшукові засоби, 

передбачені Законом України від 18.02.1992 № 2135-XII «Про оперативно-

розшукову діяльність» [122]. Адже матеріали із зафіксованими в них фактичними 

даними про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними 

підрозділами з дотриманням вимог Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», є документами, і їх можуть використовувати в кримінальному 

провадженні як докази (ч. 2 ст. 99 КПК). 

У ст. 24 Закону поряд із кримінальною, адміністративною передбачено 

також цивільно-правову відповідальність. Варто зазначити, що цивільно-правова 

відповідальність настає за порушення обов’язків, які випливають із цивільно-

правових угод. Порушення СПФМ правил фінансового моніторингу, визначених 

Законом та підзаконними нормативно-правовими актами СДФМ, не передбачає 

http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_KPD/Lukianets_22.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%EF%E5%F0%E0%F2%E8%E2%ED%EE+%F0%EE%E7%F8%F3%EA%EE%E2#w29
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укладення між зазначеними вище суб’єктами цивільно-правових угод, а тому не 

може й бути мови про цивільно-правову відповідальність.  

Згідно з ч. 2 ст. 24 Закону юридичні особи, які здійснювали фінансові 

операції з легалізації (відмивання) злочинних доходів, можуть бути ліквідовані за 

рішенням суду [47]. 

Положення згаданої статті містять лише диспозитивний характер та 

декларують відповідальність юридичних осіб, а конкретний вид санкцій шляхом 

ліквідації, що застосовується до юридичних осіб, передбачено лише ст. 24 Закону 

України «Про боротьбу з тероризмом» [64]. 

Згідно із Законом від 23.05.2013 № 314-VII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності 

юридичних осіб» [123] внесено зміни до ККУ, КПК та Закону України від 

23.12.1993 № 3782-XII «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» [124] в частині, зокрема, доповнення ККУ новим 

розділом ХІV-1 «Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб». Названі зміни визначають перелік злочинів, за вчинення яких 

уповноваженою особою юридичної особи до останньої застосовують заходи 

кримінально-правового характеру, підстави для звільнення юридичної особи від 

їх застосування, види заходів та загальні правила їх застосування. 

Наприклад, ст. 96-6 ККУ передбачено, що до юридичних осіб судом можуть 

бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру: штраф залежно 

від тяжкості злочину в розмірі від п’яти до сімдесяти п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; конфіскація майна; ліквідація. 

При цьому ліквідацію юридичної особи суд застосовує в разі вчинення її 

уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених певними статтями 

цього Кодексу, а в нашому випадку – це ст. 258-5 ККУ (фінансування тероризму). 

Отже, ліквідації юридичної особи за рішенням суду, яка здійснювала фінансові 

операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансувала розповсюдження зброї масового знищення, ККУ не передбачено. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_001/paran2#n2
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_001/paran2#n2
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3782-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3782-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3782-12
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Ліквідацію суб’єкта господарювання як один із видів адміністративно-

господарських санкцій передбачено положеннями ст. 239 ГКУ [125]. Загалом 

види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх застосування 

визначають ГКУ, інші законодавчі акти. Згідно зі ст. 247 ГКУ «Ліквідація 

суб’єкта господарювання, діяльність якого суперечить закону чи його установчим 

документам» у випадках, установлених законом, до суб’єкта господарювання 

може бути застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді його 

ліквідації за рішенням суду. Натомість Закон України від 15.05.2003 № 755-IV 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» [126] такої процедури, як ліквідація юридичної особи за 

рішенням суду, яка здійснювала фінансові операції з легалізації (відмивання) 

злочинних доходів, фінансувала тероризм або розповсюдження зброї масового 

знищення, не передбачає. 

Як відомо з КУпАП, адміністративні стягнення накладають на фізичних 

осіб, але аналіз господарського законодавства свідчить, що й до юридичних осіб  

вживають заходи «квазіадміністративної» відповідальності. Наприклад, у 

ст. 238 ГКУ зазначено, що за порушення встановлених законодавчими актами 

правил здійснення господарської діяльності до суб’єктів господарювання можуть 

бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами 

місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи 

організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення 

правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.  

Види адміністративно-господарських санкцій встановлено в ст. 239 ГКУ. 

Однак слід зазначити, що поняття адміністративно-господарських санкцій ширше 

за поняття «господарські санкції», які в сукупності є інститутом господарсько-

правової відповідальності (ч. 1 ст. 216 ГКУ). Таким чином, адміністративно-

господарські санкції покликані охороняти та впорядковувати правовідносини 

суб’єктів господарювання з органами державної влади та місцевого 

самоврядування. При цьому оскільки адміністративно-господарські санкції 

уповноважені органи державної влади або місцевого самоврядування 
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застосовують по вертикалі, їм безумовно притаманні публічно-правові 

властивості, яким вчені-адміністративісти традиційно надають ознак заходів 

адміністративної відповідальності [106]. Очевидно, що особливістю відносин, 

пов’язаних із застосуванням адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів 

господарювання, є їх дуальна правова природа, що поєднує елементи приватного 

та публічного права. Це означає, що адміністративно-господарські санкції не є 

різновидом господарських санкцій, передбачених ч. 2 ст. 217 ГКУ, а їх 

застосування не вправі вважати господарсько-правовою відповідальністю, яка, по 

суті має виключно приватно-правовий характер [104]. 

Зміст видів адміністративно-господарських санкцій, визначених у ст. 239 – 

248 ГКУ, не відповідає визначенню адміністративно-господарських санкцій у 

ст. 238 ГКУ або не є заходом юридичної відповідальності, чи поєднує в собі ці 

недоліки [127, 12]. Йдеться про те, що серед перелічених санкцій заходи 

юридичної відповідальності передбачають безоплатне вилучення прибутку 

(доходу) та штраф, а інші – в силу диспозитивності застосування, тимчасового 

характеру застосування або суто попереджувального характеру – можна 

кваліфікувати як заходи адміністративного припинення або як заходи 

адміністративного попередження. З іншого боку, передбачення в ГКУ 

адміністративно-господарських санкцій ніби розв’язує проблему відповідальності 

юридичних осіб, якої, як відомо, в класичному адміністративно-деліктному праві 

не вирішено [104]. 

Прикметно, що в разі виявлення двох і більше будь-яких повторних 

порушень, вчинених СПФМ, до нього додатково може бути застосовано санкцію 

у вигляді анулювання ліцензії чи іншого спеціального дозволу на право 

провадження певних видів діяльності [47]. Ще однією санкцією, яка, на нашу 

думку, має ознаки адміністративного стягнення, є анулювання ліцензії або іншого 

спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності. Чинний 

КУпАП не передбачає такого виду стягнення, а ст. 239 ГКУ зараховує 

анулювання ліцензії до адміністративно-господарських санкцій. Сутність поняття 

«анулювання ліцензії» розкриває ст. 1 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII 
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«Про ліцензування видів господарської діяльності» [128], згідно з якою 

анулюванням ліцензії є позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на 

провадження певного виду господарської діяльності. Підстави для анулювання 

ліцензії передбачені ст. 16 цього Закону. Втім такої підстави, як анулювання 

ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів 

діяльності у разі виявлення двох і більше будь-яких повторних порушень, 

вчинених СПФМ, цим Законом не передбачено, на відміну від положень ст. 21 

Закону України від 01.06.2000 № 1775-III «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» [129], які мали таку редакцію. 

Акцентуємо й на тому, що й Закон України від 01.06.2000 № 1775-III, який 

втратив чинність, і чинний на сьогодні Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII 

містять перелік видів господарської діяльності (а саме ст. 7), які підлягають 

ліцензуванню. У нашому випадку це: банківська діяльність, яка ліцензується 

відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»; надання 

фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів); 

професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка ліцензується з урахуванням 

особливостей, визначених Законом України від 30.10.1996 № 448/96-ВР «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» [130]. Висновок із цього 

такий: якщо в законодавчих актах з урахуванням положень цього Закону 

передбачено такий вид санкції, як анулювання ліцензії, то, відповідно, її 

застосовують. Приміром, за даними НКЦПФР, протягом 2016 р. до 

4 правопорушників були застосовані санкції у вигляді анулювань 11 

ліцензій [131]. 

Проблему анулювання ліцензії як один із видів адміністративного стягнення 

досліджували Г.М. Остапович, Є.В. Павліченко, Н.О. Саніахметова, 

Ю.Г. Старовойтова, Н.В. Хорощак [132; 133; 134; 135]. Втім зауважимо, що 

підстави прийняття рішення про анулювання ліцензії не завжди пов’язані з 

правопорушенням. Своєю чергою, анулювання ліцензії у зв’язку з повторним 

правопорушенням або порушенням у сфері ліцензування має спільні з 

адміністративними стягненнями ознаки, зокрема це: 1) його офіційний характер, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80
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тобто він застосовується від імені держави в особі її компетентних органів; 

2) застосування органами ліцензування; 3) застосування у зв’язку з порушенням 

законодавства, зокрема ліцензійних умов провадження відповідних видів 

діяльності; 4) позасудовий характер застосування, анулювання ліцензії 

реалізується у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності органу ліцензування; 

5) спрямованість на покарання порушника, хоча, крім цього, йому притаманна 

превентивна функція. 

Отже, наведене вище дає підстави для висновку, що анулювання ліцензії у 

зв’язку з правопорушенням зараховують до адміністративних стягнень. Тож 

пропонуємо доповнити ч. 2 ст. 16 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» новим пунктом 11 такого змісту: 

«11. рішення (постанова) відповідного суб’єкта державного фінансового 

моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про накладення на суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу заходів впливу у вигляді штрафу в разі 

виявлення двох і більше будь-яких повторних порушень». 

Ще один вид стягнень, на якому варто зупинити увагу, – це штрафні 

санкції. Втім такого виду стягнення, як штрафні санкції КУпАП не містить. 

Натомість статтею 27 КУпАП встановлено інший вид адміністративних стягнень 

– штраф. 

Аналіз наукових досліджень проблематики санкцій дає підстави виділити 

кілька підходів до розуміння питання: по-перше, адміністративно-правова санкція 

– як одна із форм державного примусу; по-друге, в інституційному аспекті – як 

елемент інституту адміністративної відповідальності; й, по-третє, санкція як 

елемент у структурі правової норми. Приміром, на думку Ю. Баумана та 

Т. Дубовик, до правопорушників у досліджуваній сфері застосовують не 

адміністративні санкції, передбачені КУпАП, не адміністративно-господарські 

санкції, передбачені ГКУ, а фінансово-правові, які, своєю чергою, поділяють на 

безпосереднє покарання (штраф) та опосередковане покарання (припинення дії 

або анулювання ліцензії), хоча за змістом і загальними рисами фінансові штрафи 

схожі на штрафи, які застосовують відповідно до КУпАП [136; 137]. Іншої думки 



90 
 

  

дотримується М.В. Борець, яка, аналізуючи правозастосовну діяльність СДФМ, 

застосування адміністративних санкцій за порушення вимог законодавства в цій 

сфері, стверджує, що такі санкції мають адміністративний характер [53]. 

В.А. Крижановська серед традиційних видів відповідальності виокремлює 

адміністративну відповідальність за порушення законодавства про фінанси, 

вважаючи, що з появою в економіці суб’єктів господарської діяльності різних 

форм власності прийнято чимало законів, у яких зазначено певні правопорушення 

і для юридичних осіб установлено спеціальні санкції за їх вчинення. Здебільшого 

йдеться саме про фінансові санкції. Науковець припускає, що в разі відсутності 

належного закріплення в нормативно-правових актах визначення фінансової 

санкції вона є самостійним видом юридичної відповідальності, який ще належно 

не відображено в юриспруденції. Санкція є нічим іншим як адміністративним 

штрафом, а отже, її необхідно зараховувати до адміністративної відповідальності 

[138]. Професор Т.О. Коломоєць, порівнюючи адміністративні та фінансові 

штрафи, підкреслює, що в науковій літературі «має місце факт помилкового 

асоціювання штрафних санкцій різної правової природи», який призводить до 

плутанини та негативно впливає на всю нормотворчу діяльність щодо штрафів 

[139]. 

Наявність фінансових (штрафних) санкцій передбачено ст. 64 гл. 11 р. ІІІ 

Бюджетного кодексу України [140] та ст. 14.1.265 Податкового кодексу України 

[141]. Найбільш вдало це поняття розкриває ст. 230 ГКУ, трактуючи штрафні 

санкції як господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), 

яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити в разі порушення ним 

правил господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання 

господарського зобов’язання. Водночас ст. 241 ГКУ передбачає штраф як 

адміністративно-господарську санкцію.  

Отже, буде доречно в положеннях ч. 3 ст. 24 Закону слова «штрафні 

санкції» замінити словами «адміністративні штрафи». 

На сьогодні штраф є найпоширенішим стягненням, яке передбачається 

майже за всі види правопорушень та на відміну від інших санкцій у випадках, 
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передбачених законами, може застосовуватись як основне, так і додаткове 

покарання. На практиці штраф теж домінує серед усіх застосовуваних стягнень – 

понад 90 % [142; 143]. Такий стан в адміністративно-юрисдикційній практиці 

пояснюють, по-перше, поширеністю цієї санкції і, по-друге, можливістю 

оперативного і гнучкого його використання як засобу впливу на матеріальні 

інтереси правопорушника [139]. 

Стосовно тимчасового відсторонення посадової особи від посади до 

усунення порушення, то таку можливість передбачає ч. 6 ст. 24 Закону. Згадану 

санкцію зазначеної статті СДФМ може застосовувати за порушення посадовою 

особою СПФМ вимог Закону та підзаконних нормативно-правових актів. 

З наведеного вище виокремимо характерні для названої санкції ознаки: 

а) необов’язковий характер застосування до посадових осіб СПФМ; 

б) застосування СДФМ, який відповідно до Закону виконує функції державного 

регулювання і нагляду за СПФМ; в) її тимчасовий характер; г) застосування в разі 

вчинення порушення до його усунення; ґ) застосування виключно відповідно до 

закону. Отже, згаданий вище захід адміністративного припинення вживають лише 

тимчасово, якщо його буде передбачено у відповідному законі. Аналіз чинного 

законодавства у сфері фінансового моніторингу дає підстави стверджувати, що 

зазначений вид санкції належно не закріплено ні в нормах Закону, ні у 

відповідних законодавчих актах, які регулюють відносини у фінансовій сфері. 

Норму щодо застосування заходу впливу, зокрема відсторонення 

керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової 

адміністрації Нацкомфінпослуг, передбачено п. 5 ч. 1 ст. 40 Закону України 

від 12.07.2001 № 2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» [144], проте вона не стосується саме посадової особи. 

Отже, і процедури тимчасового відсторонення посадової особи фінансової 

установи від посади до усунення порушення зазначеним Законом не передбачено. 

Дивним також видається застосування санкції як тимчасове відсторонення 

посадової особи, якщо це стосуватиметься СПФМ, який не є юридичною особою. 

У цьому випадку він повинен припинити діяльність на строк, визначений СДФМ. 
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Наголосимо, що тільки в п. 11 ч. 1 ст. 73 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» передбачено можливість застосування такого виду санкції, хоча 

конкретні підстави такого відсторонення аргументовано у гл. 11 р. ІІ Положення 

про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення 

банківського законодавства, затвердженого постановою Правління НБУ від 

28.04.2015 № 282 [145]. 

Професор Т.О. Коломоєць звертає увагу на те, що останнім часом у галузі 

адміністративної нормотворчості простежується тенденція до появи нормативно-

правових актів, які передбачають застосування за вчинення адміністративних 

правопорушень так званих «фінансових та економічних санкцій у вигляді 

штрафу», та пропонує усунути розпорошеність штрафних норм (санкцій) в 

багатьох законодавчих актах і зосереджувати їх виключно в КУпАП [146]. Інший 

фахівець у галузі права – Д.В. Цигульов – пропонуючи вдосконалити інститут 

адміністративної відповідальності, зазначає, що реформуванню підлягає й 

перегляд та оновлення видів адміністративних стягнень. Важливим кроком у 

реформуванні має стати чітке окреслення рамок штрафних санкцій, які 

відмежовували б кримінальне покарання від адміністративного стягнення. На 

думку правника, норми, що передбачають адміністративні санкції й містяться в 

законах та кодексах або дублюються, слід переглянути та сконцентрувати в 

єдиному акті – КУпАП [147]. Водночас Т.О. Коломоєць вважає, що для 

встановлення певного виду юридичної відповідальності необхідно чітко виділити 

його в нормативно-правових актах, окреслити коло суб’єктів відповідальності, 

систему відповідних санкцій, юрисдикційних органів (осіб) тощо [139]. 

Підсумовуючи викладене, пропонуємо таку редакцію абз. 1 ч. 3 ст. 24 

Закону: «3. У разі невиконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу 

вимог цього Закону до нього адекватно вчиненому правопорушенню будуть 

застосовані такі адміністративні стягнення: попередження; штраф; 

анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження 

певних видів діяльності; тимчасове відсторонення посадової особи від посади до 

усунення порушення». 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12/paran16#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12/paran16#n16
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Висновки до Розділу 1 

1. Застосування адміністративної відповідальності є засобом державного 

примусу, який використовують уповноважені органи в разі порушення 

учасниками правовідносин установлених правил поведінки нормативно-

правовими актами різної юридичної сили. Застосування адміністративної 

відповідальності має бути лише на підставі закону, в межах і порядку, визначених 

ним. 

2. Запровадження адміністративної відповідальності за відмивання доходів 

відбувалось послуговуючись нормам міжнародного та європейського права. 

3. Притягнення до адміністративної відповідальності в аналізованій сфері 

можна класифікувати за наступними критеріями: за нормативно-правовими 

актами, які встановлюють одні види порушень (КУпАП та Закон); різними 

суб’єктами відповідальності; різними суб’єктами притягнення до 

відповідальності; різними процедурами притягнення до відповідальності (судова 

та позасудова) та різними санкціями. 

4. Водночас прикметно, що притягнення до відповідальності за 

адміністративні проступки відбувається, як і раніше, за «старими» підходами, 

адже в законодавстві щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відсутні принципи, на 

яких будуються правовідносини в зазначеній сфері. 

5. Історично склалося, що розвиток адміністративної відповідальності 

відбувається і до сьогодні в контексті декриміналізації окремих злочинів шляхом 

виділення діянь, які за ступенем суспільної небезпеки не є злочинами. Водночас 

запровадження інституту кримінальних проступків, передбачених КПК, означає 

рух у зворотному напрямку, оскільки передбачає криміналізацію частини складів 

адміністративних правопорушень, що в цілому узгоджується з практикою 

Європейського Союзу, проте його не готове сприйняти українське суспільство у 

зв’язку з визнанням себе особою, яка вчинила кримінальний проступок. 
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У процесі правової кваліфікації адміністративного проступку важливе 

значення має правильна класифікація складів адміністративних правопорушень, 

адже межа між вчиненням злочину, адміністративним проступком або 

фінансовим правопорушенням досить тонка. 

На ефективність процесу правової кваліфікації адміністративного 

проступку впливають такі чинники, як: неправильне обрання та нечітке 

формулювання норми КУпАП або Закону; визнання наявності складу 

адміністративного проступку в діянні, в якому він відсутній; відсутність єдиної 

узгодженої правозастосовної практики, в тому числі і судової; відсутність науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо кваліфікації більшості складів 

адміністративних правопорушень. 

6. З метою вдосконалення правового регулювання внести зміни до 

законодавства, обумовлені наступними підставами: 

6.1. Орієнтуючись на положення КУпАП та Закону довести причетність 

особи до вчинення адміністративного проступку, передбаченого ч. 3 ст. 166-9 

КУпАП, а не до злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 ККУ, на нашу думку, 

неможливо із огляду на те, що тільки під час досудового слідства можуть 

застосовуватись оперативно-розшукові заходи та використовуватись оперативно-

розшукові засоби, передбачені Законом України «Про оперативно-розшукову 

діяльність». 

6.2. На підставі аналізу ознак, характерних для адміністративних стягнень, 

постає висновок про те, що анулювання ліцензії як санкції, передбаченої ч. 5 

ст. 24 Закону, слід вважати адміністративним стягненням, тож пропонуємо 

доповнити новим пунктом ч. 2 ст. 16 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності». 

6.3. З метою окреслення в Законі адміністративної відповідальності 

вважаємо за необхідне визначити систему адміністративних стягнень, що 

застосовують до осіб правопорушників, шляхом прийняття нової редакції ч. 3 

ст. 24 Закону (Див. Додаток А).  
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РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ 

ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ 

(ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, 

ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ 

 

2.1. Підстави адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення 

 

Наявність вичерпного переліку підстав притягнення до адміністративної 

відповідальності, закріпленого в статтях законодавчих актів, гарантує особі, яка 

притягується до юридичної відповідальності: правильне та однозначне 

застосування всіма суб’єктами правовідносин норм матеріального права; 

відповідальність лише за ті діяння (дії або бездіяльність), які скоїла і 

відповідальність за які передбачено нормами закону; непритягнення до 

відповідальності за будь-які діяння (дії або бездіяльність), не передбачені 

нормами закону. При цьому важливе місце в провадженні у справах про 

адміністративні проступки посідає кваліфікація адміністративних правопорушень. 

Виявити правопорушення під час перевірки дотримання законодавства в тій чи 

іншій сфері замало, важливо правильно встановити, чи є дії або бездіяльність 

особи протиправними, тобто чи відповідає фактичне діяння ознакам 

правопорушення, передбаченого адміністративно-деліктною нормою. Правильна 

кваліфікація того чи іншого діяння є запорукою дотримання прав особи, 

уникнення неправомірного притягнення її до адміністративної відповідальності. 

Для правильної кваліфікації необхідно передбачити правові норми, які б 

відрізнялися від інших подібних, повніше описували ознаки певного складу 

адміністративного проступку. Аналіз не лише філософських, а й філософсько-

правових, правових наукових джерел дає змогу виокремити наявність трьох 
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підстав соціальної відповідальності людини – соціально-етичної (моральної), 

фактичної і нормативної. 

Соціально-етична (моральна) підстава соціальної відповідальності 

зводиться до з’ясування, чому і за яких умов людина має (зобов’язана) підлягати 

соціальній відповідальності, а компетентний суб’єкт суспільних відносин має 

право притягнути людину до відповідного виду соціальної відповідальності. 

Під фактичною підставою негативної (ретроспективної) соціальної 

відповідальності в широкому значенні слід розуміти вчинення людиною діяння, 

яке суперечить соціальній нормі або нормам, а в разі порушення юридичної 

норми або норм – наявність у такому діянні складу правопорушення. 

Фактичною підставою позитивної (перспективної) соціальної 

відповідальності натомість є нормативне діяння людини, іншими словами – 

наявність у її діянні відповідного складу нормативного вчинку; 

Нормативною підставою як негативної (ретроспективної), так і позитивної 

(перспективної) соціальної відповідальності людини є система соціальних норм, 

що функціонують у певному суспільстві, та в поєднанні утворюють нормативне 

поле поведінки людини [10, 122, 124, 125]. 

Слід зауважити, що визначення підстав адміністративної відповідальності є 

однією з основних матеріально-адміністративних гарантій законності 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності [148, 38]. 

Підстави відповідальності відіграють провідну роль в об’єктивізації 

адміністративно-деліктних відносин. Їх наявність активує адміністративно-

деліктну норму, приводить у дію механізм її застосування [149, 123].  

З погляду етимології термін «підстава» означає причину, достатній привід, 

який виправдовує що-небудь. У юридичному розумінні цей термін означає 

«правовий наслідок вчинення проступку, покладання на особу обов’язку 

відповідати за порушення правової заборони перед державою і понести всі 

передбачені за це законом санкції» [150, 81]. У загальному розумінні підставами є 

явища, що виступають як необхідна умова, передумова існування якого-небудь 

іншого явища і котре слугує поясненням останнього.  
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У теорії держави та права підставами юридичної відповідальності слід 

вважати сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність 

можливою і належною або такою, що її виключають. У юридичній науці 

розрізняють: 

• підстави притягнення до юридичної відповідальності – сукупність 

обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність можливою. 

Фактичною підставою притягнення до юридичної відповідальності є склад 

правопорушення; 

• підстави настання юридичної відповідальності – сукупність обставин, 

наявність яких робить юридичну відповідальність належною. 

Такими підставами є: факт учинення небезпечного діяння 

(правопорушення) – фактична підстава; наявність норми права, яка забороняє 

таку поведінку та встановлює відповідні санкції, – нормативна підстава; 

відсутність підстав звільнення від юридичної відповідальності; наявність 

правозастосовного акта – рішення компетентного органу, яким накладається 

юридична відповідальність, визначаються вид та міра державного впливу – 

процесуальна підстава [151]. 

Аналогічну думку висловлював М.В. Цвік, який під підставами юридичної 

відповідальності розумів певну сукупність обставин, за наявності яких вона є 

можливою і належною. Якщо такі підстави відсутні, відповідальність 

виключається. У науковому трактуванні і законодавстві такі підстави поділяють 

переважно на фактичні та юридичні. Фактичною підставою юридичної 

відповідальності, на його думку, є наявність складу реально вчиненого 

правопорушення, щодо якого вся необхідна сукупність передбачених законом 

елементів є доведеною і за вчинення якого в законі передбачено конкретні санкції 

(засоби державного примусу). 

Не можуть бути фактичною підставою юридичної відповідальності такі 

форми втілення людської свідомості, як наміри, переконання, думки, вподобання, 

схильності, які самі по собі, без їх зовнішнього прояву в конкретних вчинках (діях 

чи бездіяльності) не можуть контролюватися державою, а відтак, перебувати під 
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регулюючим впливом закону взагалі, якими б негативними вони не були. Реальні 

(фактично вчинені) вчинки, передбачені не правовими, а іншими соціальними 

нормами (моральними, релігійними, корпоративними, нормами спортивних 

змагань тощо), можуть бути певною мірою соціально шкідливими, але за умов їх 

неврегульованості юридичним законом виступають ззовні як форми виразу іншої, 

а не правової поведінки. Тому такі вчинки не визнаються юридичними фактами 

для настання відносин юридичної відповідальності, тобто не можуть бути її 

фактичною підставою. 

Юридичні підстави – порушення правових норм. Правові приписи містять 

необхідні об’єктивні та суб’єктивні ознаки поведінки, яку вони дозволяють 

кваліфікувати як протиправну, неправомірну. Заходи державного примусу 

(санкції), що можуть застосовуватися до порушників правових норм, містяться в 

санкціях правових приписів у вигляді вичерпного переліку примусових засобів 

(покарань). Правові приписи вміщують указівку на категорії суб’єктів, котрі 

відповідають ознакам деліктоздатності, щодо яких передбачені відповідними 

приписами заходи можуть бути застосовані. Юридична відповідальність 

пов’язана з використанням офіційної юридичної процедури обвинувачення у 

вчиненні правопорушення. У зв’язку з цим доцільно розрізняти: 

 юридичні підстави притягнення до відповідальності особи, котра вчинила 

правопорушення. Наявність протиправного вчинку як юридичного факту, 

правової норми та інших обставин, що є підставами для юридичної 

відповідальності; 

 підстави настання юридичної відповідальності для правопорушника, вину 

якого доведено доказами і офіційно втілено у вигляді процесуального документа 

– правозастосовного акта, виданого компетентним державним органом з 

додержанням усіх вимог до такої процедури (наприклад, вирок суду). 

Цей правовий акт містить дані про конкретні заходи державного впливу 

(покарання) з обов’язковим посиланням на нормативно-правові приписи, що 

вміщують вичерпний перелік санкцій за вчинення відповідного правопорушення. 

Такі правозастосовні акти можна назвати процесуальною підставою. Вона 
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необхідна для настання відносин, у яких суб’єкт правопорушення реально 

починає зазнавати впливу певного виду та міри юридичної відповідальності, 

передбачених санкцією норми. Правопорушник починає виконувати такий новий 

юридичний обов’язок, юридичних підстав для виникнення якого до вчинення 

правопорушення не існувало (сплачувати штраф, перебувати в місцях 

позбавлення волі, компенсувати витрати на лікування потерпілого від злочину). 

Вирішуючи питання про юридичну відповідальність, слід також перевірити 

наявність чи відсутність підстав, що її виключають, звільняють від неї.  

Підставами, що виключають юридичну відповідальність, є спеціально визначені 

законом винятки з правил, згідно з якими діяння, що зберігає зовні вигляд 

правопорушення, за певних обставин таким не вважається, а особа не підлягає 

юридичній відповідальності. У таких випадках відсутній будь-який елемент 

складу правопорушення, що унеможливлює юридичну відповідальність за 

об’єктивно існуючий, реальний вчинок. До таких підстав належать: 

а) неосудність; б) необхідна оборона; в) крайня необхідність; г) малозначущість 

правопорушення, яке не є суспільно небезпечним; ґ) казус; д) фізичний або 

психічний примус [152]. 

Аналізуючи погляди вчених-адміністративістів з даної проблематики, слід 

зазначити, що на сьогодні відсутня єдина думка стосовно проблеми визначення 

підстав адміністративної відповідальності. Деякі фахівці під підставами правової 

відповідальності розуміють наявність у діях особи складу правопорушення, інші – 

такими вважають протиправне діяння, вчинення адміністративного проступку – 

суспільно небезпечної, протиправної, винної дії або бездіяльності, що порушує 

норми відповідного закону [24, 334]. Окремі науковці – С.Г. Стеценко, 

С.В. Ворушило й Т.В. Кашаніна – переконані, що фактичною підставою для 

настання адміністративної відповідальності та застосування адміністративного 

стягнення є факт вчинення особою адміністративного правопорушення [153; 154, 

125; 155, 99; 156, 211]. Водночас, на думку Н.В. Сердюк, підставою 

адміністративної відповідальності може бути лише процесуальний документ 

(постанова) про накладення адміністративного стягнення [157, 81]. У трактуванні 
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С.М. Алфьорова, підставою адміністративної відповідальності потрібно розуміти 

умови, за наявності яких можливе притягнення особи до адміністративної 

відповідальності [158, 162]. 

Досліджуючи основні риси адміністративної відповідальності, науковці 

стверджують, що підставою адміністративної відповідальності є адміністративне 

правопорушення (проступок). Притягнення до адміністративної відповідальності 

– обов’язок державних органів [159, 167]. На думку професора C.Т. Гончарука, 

існують фактичні підстави для настання адміністративної відповідальності, а саме 

– вчинення особою адміністративного проступку, та юридичні підстави – чинне 

законодавство про адміністративні правопорушення, передусім Кодекс України 

про адміністративні правопорушення [160, 28]. Своєю чергою, Є.М. Щербина 

вважає, що фактичною підставою адміністративної відповідальності слугує 

конкретне правопорушення, а юридичною – його юридичний склад [161, 96]. 

Професор А.Т. Комзюк виокремлює нормативні підстави адміністративної 

відповідальності (акти, що діють під час і за місцем вчинення правопорушення). 

Фактичною підставою в кожному конкретному випадку є адміністративне 

правопорушення, офіційне визначення якого наведено в КУпАП. При цьому 

науковець зазначає, що підставою для порушення адміністративної справи та 

попереднього з’ясування її обставин є вчинення особою діяння, яке містить 

ознаки адміністративного правопорушення (фактична підстава). Проте фактичної 

підстави не завжди достатньо для того, щоб провадження у справі розпочалося. 

Для цього необхідна ще й формальна, процесуальна підстава, тобто інформація 

про правопорушення. Іншими словами, крім підстави, для порушення справи про 

адміністративне правопорушення має бути ще й привід [162, 34–44]. 

Загальновизнаною є думка тих вчених-адміністративістів, які підставами 

адміністративної відповідальності визнають, як правило, адміністративне 

правопорушення (проступок) і, як виняток, підставами можуть слугувати інші 

протиправні діяння, наприклад діяння, що містять ознаки складу злочину, який не 

становить великої суспільної небезпеки [163, 261]. 
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Отже, теорія адміністративного права окреслює такі види підстав 

адміністративної відповідальності: фактичні – вчинення особою особливого виду 

правопорушення – адміністративного правопорушення, тобто наявність ознак 

такого правопорушення; юридичні – наявність у діях особи юридичного складу 

правопорушення – суб’єкта, суб’єктивної сторони, об’єкта, об’єктивної сторони; 

процесуальні – наявність процесуальних норм, які забезпечують притягнення 

винної особи до адміністративної відповідальності [24, 334]. 

Професор Т.О. Коломоєць зазначає, що поряд із цими видами підстав у 

правовій доктрині виокремлюють також ще один вид – документальні підстави 

адміністративної відповідальності, тобто наявність певних оформлених у 

встановленому законом порядку документів (перш за все – протокол про 

адміністративний проступок, постанова у справі про адміністративний проступок, 

а також можуть бути довідки, звернення, акти, облікові документи тощо). Отже, 

під підставою адміністративної відповідальності слід розуміти умови, за 

наявності яких можливе притягнення особи до адміністративної відповідальності 

[163, 261]. 

Варто зазначити, що схожу класифікацію пропонує В.Ю. Докучаєва, проте, 

на відміну від інших авторів, як процесуальну підставу адміністративної 

відповідальності вона розглядає процедуру накладення адміністративного 

стягнення, тобто адміністративно-деліктне провадження в цілому [164, 46]. 

Поділяючи цю точку зору, П.В. Макушев та О.Г. Ткаченко доводять, що 

процесуальною підставою адміністративної відповідальності є акт компетентного 

органу про накладення адміністративного стягнення [165, 93; 166, 449]. 

Є.Є. Додіна вважає фактичною підставою адміністративної відповідальності не 

тільки адміністративне правопорушення (проступок), але й порушення норм 

інших галузей права у випадках, прямо передбачених чинним законодавством 

[167, 35]. 

Підтвердженням зазначених міркувань є, наприклад, постанова 

Шевченківського районного суду м. Києва від 20.02.2017 у справі 

№ 761/44901/16-п [168]. Так, за результатами планової перевірки відносно дій 
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генерального директора ТОВ «Таск-Брокер» складено протокол від 09.12.2016 

№ 04-ЦА-КП-ФО. Судом встановлено, що до протоколу про адміністративне 

правопорушення не долучено жодного доказу на підтвердження порушень, 

виявлених під час планової перевірки ТОВ «Таск-Брокер», яка проводилась 

уповноваженими особами НКЦПФР на підставі доручення № 10-ФМ-КП від 

01.11.2016, зокрема ні акта перевірки чи витягу з нього, передбаченого рішенням 

НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038 [169], ні постанови у справі за результатами 

розгляду справи про правопорушення ТОВ «Таск-Брокер», передбаченої 

рішенням НКЦПФР від 11.12.2012 № 1766 [60]. 

З урахуванням наведеного вище суд приходить до висновку, що в діях 

генерального директора ТОВ «Таск-Брокер» відсутній склад адміністративного 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, оскільки до матеріалів 

справи не додано належних та допустимих доказів, які підтверджують обставини, 

викладені в протоколі про адміністративне правопорушення. Самого протоколу 

для притягнення особи до адміністративної відповідальності не достатньо, а тому 

згідно зі ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне 

правопорушення було закрито у зв’язку з відсутністю складу адміністративного 

правопорушення. 

На думку професора В.К. Колпакова, реальна юридична відповідальність 

настає за наявності трьох підстав: нормативної, складовою частиною якої є норма, 

що закріплює склад делікту; фактичної (правопорушення); процесуальної 

(правозастосовний, юрисдикційний акт) [50, 292].  

Отже, науковці дотримуються думки, що можливість притягнення до 

адміністративної відповідальності виникає за наявності усіх трьох перелічених 

вище підстав. Якщо хоча б одна з підстав відсутня, притягнути до 

адміністративної відповідальності суб’єкта, який вчинив протиправне діяння, 

неможливо [24, 334]. При цьому професор Т.О. Коломоєць зазначає, що 

перелічені вище підстави не завжди співпадають між собою, тобто є фактичні та 

процесуальні підстави, але відсутні юридичні. Здебільшого це стосується лише 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_985676/ed_2017_01_05/pravo1/KD0005.html?pravo=1#985676
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2802/ed_2017_01_05/pravo1/KD0005.html?pravo=1#2802
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співвідношення юридичних та фактичних підстав, серед яких визначальними є 

юридичні [163, 262]. 

Професор Д.М. Лук’янець виокремлює загальні та особливі підстави 

адміністративної відповідальності. Під загальними підставами необхідно розуміти 

юридичні факти, які складаються з двох частин – правової та фактичної. Правова 

частина – це правова норма, що містить опис конкретних життєвих обставин, а 

фактична – власне самі конкретні життєві обставини [26, 36]. У зв’язку з цим у 

науці адміністративного права виокремлюють фактичні та юридичні (правові) 

підстави адміністративної відповідальності. Фактичну підставу адміністративної 

відповідальності складає адміністративне правопорушення (проступок) [170, 124]. 

Юридичні ж підстави адміністративної відповідальності пов’язують з поняттям 

«склад адміністративного правопорушення (проступку)». Складом 

адміністративного правопорушення (проступку) є сукупність установлених 

законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, що характеризують дію або 

бездіяльність як адміністративне правопорушення [170, 127]. 

Згідно з чинним законодавством України основною підставою 

адміністративної відповідальності вважають адміністративне правопорушення 

(проступок). Визначення поняття адміністративного правопорушення (проступку) 

міститься у ст. 9 КУпАП. Склади конкретних адміністративних правопорушень 

(проступків) надає глава 5-15-А Особливої частини КУпАП, а також деякі інші 

законодавчі акти (наприклад, Митний кодекс України). 

На думку науковців, фактичною (об’єктивною) підставою адміністративної 

відповідальності фізичних осіб є вчинення діяння, передбаченого у статті 

Особливої частини КУпАП та в деяких інших законах. Суб’єктивною підставою є 

вина, форми якої визначено у ст. 10, 11 КУпАП. Правосуб’єктні підстави 

адміністративної відповідальності визначені у ст. 12-16 та ст. 20 КУпАП. До них, 

зокрема, належать вік відповідальності, осудність, а також ознаки спеціального 

суб’єкта (зокрема, неповнолітніх, посадових осіб, іноземних громадян та осіб без 

громадянства, військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія 

дисциплінарних статутів) [127, 37]. До особливих підстав адміністративної 
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відповідальності науковець зараховує протиправний стан та цивільне 

правопорушення. 

З огляду на зазначене вище, слід окреслити три підстави адміністративної 

відповідальності: 

 нормативну, тобто систему норм, які її регулюють; 

 фактичну, тобто діяння конкретного суб’єкта, що порушують правові 

приписи, які охороняються адміністративними санкціями (адміністративний 

проступок); 

 процесуальну, тобто акт компетентного суб’єкта про накладення 

конкретного стягнення за конкретне адміністративне правопорушення. 

Слід зауважити, що перші дві підстави адміністративної відповідальності 

зумовлюють її соціальну важливість. Для настання відповідальності необхідна 

наявність усіх трьох підстав і саме в такій послідовності [164, 46]. Насамперед має 

бути норма, що встановлює обов’язок і санкцію за його невиконання. Потім може 

виникнути фактична підстава – протиправне діяння. Відповідно, лише за 

наявності норми і діяння, що її порушує, уповноважений суб’єкт у встановленому 

законом порядку вправі призначити той чи інший вид адміністративного 

стягнення за адміністративне правопорушення [171, 281]. 

Отже, підставами адміністративної відповідальності за відмивання доходів є 

система адміністративно-правових норм, за допомогою яких закріплені: 

 склад адміністративного правопорушення; 

 види і розміри адміністративних стягнень; 

 коло суб’єктів (органів та їх посадових осіб), уповноважених розглядати 

справи про адміністративні правопорушення та приймати щодо них відповідні 

рішення; 

 процедура притягнення до адміністративної відповідальності та її 

процесуальне оформлення. 

Однією з особливостей адміністративної відповідальності за відмивання 

доходів, є те, що вона передбачена двома законодавчими актами, а саме: КУпАП 

та Законом. В обох цих законодавчих актах визначено склади правопорушень, 
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коло суб’єктів, уповноважених розглядати справи, й адміністративні стягнення за 

їх вчинення. 

Наприклад, параграф 17 Закону ФРН щодо протидії відмиванню доходів, 

одержаних злочинним шляхом (Закон про боротьбу з відмиванням коштів) [172] 

містить вичерпний перелік підстав для притягнення винних осіб до 

адміністративної відповідальності. 

Відповідно, фактичною підставою адміністративної відповідальності за 

відмивання доходів, що дозволяє притягнути певну особу до адміністративної 

відповідальності, є вчинення адміністративного проступку в цій сфері. 

Детальніше згадане питання буде розглянуто в наступному підрозділі. Зазначимо 

лише, що зміст ст. 9 КУпАП дає можливість визначити протиправні дії 

порушників у сфері запобігання легалізації (відмиванню) злочинних доходів, а 

також їх умисний або необережний характер, спрямований на отримання 

суспільно небезпечного результату, за настання якого передбачено 

адміністративну відповідальність. 

Аналізуючи фактичні підстави адміністративного правопорушення за 

порушення антилегалізаційного законодавства, варто зауважити, що не слід 

ототожнювати їх з поняттям юридичного складу адміністративного 

правопорушення. Це пояснюється тим, що адміністративні правопорушення, які 

вчиняють правопорушники в цій сфері, можна вважати явищами реальної 

дійсності, а юридичний склад адміністративного правопорушення є результатом 

логічної побудови відповідної конструкції, елементи якої сприяють визначенню 

діянь як протиправних і призначення за них покарання [170, 100]. 

Процесуальною підставою адміністративної відповідальності за відмивання 

доходів, передбаченою КУпАП, є постанова про накладення адміністративного 

стягнення від імені держави органом (посадовою особою), уповноваженим 

здійснювати розгляд справ про адміністративні правопорушення і приймати щодо 

них рішення. 

Винесенням постанови у справі про адміністративне правопорушення 

(ст. 283-285 КУпАП) завершується діяльність органів (посадових осіб), 
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уповноважених розглядати справи у сфері запобігання легалізації (відмиванню) 

злочинних доходів, а також притягнення правопорушників до адміністративної 

відповідальності. Адміністративну відповідальність у порядку КУпАП 

накладають суди (ст. 221) за наслідками розгляду протоколів про адміністративні 

правопорушення, що складаються уповноваженими на те посадовими особами 

СДФМ (ст. 255). 

Своєю чергою, процесуальною підставою адміністративної 

відповідальності, встановленої Законом, є рішення (постанова) СДФМ (його 

уповноваженої посадової особи) про застосування до СПФМ санкцій, 

передбачених ст. 24 Закону. Притягнення до адміністративної відповідальності за 

Законом здійснюється безпосередньо СДФМ. 

Два різновиди адміністративної відповідальності об’єднує те, що 

необхідною підставою для її застосування є наявність законодавчо визнаного 

правопорушення, а заходом впливу – адміністративне стягнення переважно у 

вигляді штрафу. Спільним для обох законодавчих актів, є те, що адміністративна 

відповідальність в обох випадках: 

 є засобом охорони встановленого державою правопорядку; 

 нормативно визначена і полягає у застосуванні (реалізації) санкцій 

правових норм; 

 супроводжується державним і громадським осудом правопорушника і 

вчиненого ним діяння; 

 пов’язана з примусом, негативними для правопорушника наслідками 

(морального або матеріального характеру), яких він має зазнати; 

 реалізується у відповідних процесуальних формах. 

Адміністративна відповідальність за відмивання доходів встановлена 

статтями 166-9, 188-34 КУпАП і передбачає стягнення у вигляді штрафу. 

Стягнення за невиконання (неналежне) виконання Закону та інших нормативно-

правових актів передбачено у вигляді штрафних санкцій (ч. 3 ст. 24). Водночас у 

разі виявлення двох і більше будь-яких повторних порушень додатково може бути 

застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензії або іншого спеціального 
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дозволу на право провадження певних видів діяльності (ч. 5 ст. 24) [47]. 

Відповідно до Закону СДФМ може прийняти рішення про застосування до СПФМ 

санкції у вигляді тимчасового відсторонення такої посадової особи від посади до 

усунення порушення (ч. 6 ст. 24) [47]. 

Штрафні санкції, передбачені ч. 3 ст. 24 Закону, застосовуються до СПФМ 

за невиконання (неналежне виконання) вимог цього Закону та інших підзаконних 

нормативно-правових актів. Наприклад, ч. 4 ст. 12 Закону передбачає, що 

державні органи в разі виявлення під час виконання своїх функцій фінансових 

операцій, стосовно яких є підозра, зобов’язані повідомити Держфінмоніторинг 

про такі фінансові операції та їх учасників [47]. Порядок та вимоги щодо надання 

інформації у таких випадках встановлюються постановою КМУ від 16.09.2015 

№ 708 [173]. У разі неправомірної відмови в наданні запитуваної інформації та 

копій документів, несвоєчасного або неповного їх надання або надання 

недостовірної інформації посадові особи державних органів та органів місцевого 

самоврядування несуть відповідальність згідно із Законом (п. 13 зазначеного 

вище Порядку). 

Отже, законодавець передбачив, що вимоги, за які настає відповідальність, 

містяться не лише в Законі, а й в інших підзаконних нормативно-правових актах. 

Проаналізуємо підстави настання адміністративної відповідальності, 

наведені законодавцем у КУпАП та Законі. 

Порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта 

(осіб) у випадках, передбачених законодавством 

У ст. 9 Закону перелічено підстави, строки, суб’єктів проведення 

ідентифікації, верифікації, а також інформацію, яка підлягає з’ясуванню, – тобто 

базові вимоги, які визначають ідентифікаційні процедури, хоча саме зобов’язання 

здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта), 

вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, установлених 

Законом, передбачено в п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону. 

Слід зазначити, що п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону передбачає вчинення названих 

вище дій у випадках, установлених законом, тоді як відповідальність 
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передбачається за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення 

клієнтів (осіб) у випадках, передбачених законодавством. Зауважимо, що терміни 

«закон» та «законодавство» не є тотожними; визначення «законодавство» є 

ширшим за значенням, бо, крім законів, включає і підзаконні нормативно-правові 

акти. 

Слід зауважити, що на відміну від положень абз. 2 ч. 3 ст. 24 Закону ч. 1 

ст. 166-9 КУпАП передбачає відповідальність за невиконання обов’язків, 

встановлених п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону, в частині проведення процедур, а саме: 

ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, 

уточнення інформації про клієнта, в той час як зазначене вище положення абз. 2 

ч. 3 ст. 24 Закону не містить такої підстави для відповідальності, як уточнення 

інформації про клієнта. При цьому в абз. 2 ч. 1 ст. 9 Закону наголошено, що 

уточнювати інформацію про клієнта – це обов’язок СПФМ. 

Водночас потребує уточнення положення абз. 2 ч. 3 ст. 24 Закону щодо 

ідентифікації, верифікації, вивчення осіб. Адже в Законі, в якому наведено 

перелік термінів та встановлено процедуру ідентифікації, верифікації клієнта 

(представника клієнта), вивчення клієнта, не передбачено ідентифікації, 

верифікації, вивчення інших фізичних або юридичних осіб. Натомість 

положеннями Закону передбачено необхідність вивчення саме клієнта. 

Незрозумілим також є положення ч. 5 ст. 9 Закону про те, що нормативно-

правовими актами СДФМ може визначатися порядок доручення фінансовими 

установами третім особам здійснення ідентифікації та верифікації клієнта, 

оскільки в п. 2 ч. 2 ст. 6 та ч. 1 ст. 9 Закону саме СПФМ зобов’язані здійснювати 

ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта) та нести 

відповідальність за порушення зазначеного вище обов’язку. 

Визначення «ідентифікаційні дані» надає п. 17 ч. 1 ст. 1, а їх перелік 

міститься в ч. 3-14 ст. 9 Закону. Згідно з абз. 1 ч. 16 ст. 9 Закону нормативно-

правовими актами СДФМ може визначатися додатковий перелік 

ідентифікаційних даних, а отже, – вимагатись інша інформація, не передбачена 

нормами Закону, що свідчить про наявність дискреційних повноважень у СДФМ. 
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Водночас ч. 17 цієї ж статті передбачено, що СДФМ вправі встановлювати 

особливості зазначених вище процедур залежно від специфіки діяльності СПФМ 

та/або ризиків клієнтів. 

Ураховуючи зазначене вище, пропонуємо таку редакцію абз. 1 ч. 16 ст. 9 

Закону: «16. Нормативно-правовими актами суб’єктів державного фінансового 

моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного 

регулювання і нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу, може визначатися перелік додаткових ідентифікаційних даних, які 

з’ясовуються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у разі:». 

Процедура верифікації передбачає встановлення (підтвердження) СПФМ 

відповідності особи клієнта (представника клієнта) отриманим від нього 

ідентифікаційним даним у його присутності. Якщо відповідність особи клієнта 

(представника клієнта) отриманим від нього ідентифікаційним даним, які 

зазначено в офіційних документах, не викликає сумнівів, то відповідність 

оформлення офіційних документів вимогам законодавства та перевірка їх 

чинності (дійсності) викликають сумнів, оскільки для цього необхідно мати 

відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, 

здобути відповідну підготовку та отримати кваліфікацію судового експерта із 

певної спеціальності згідно із Законом України від 25.02.1994 № 4038-ХІІ «Про 

судову експертизу» [174]. 

Варто зазначити, що верифікація клієнта здійснюється у двох випадках до 

або під час: 1) встановлення ділових відносин; 2) вчинення правочинів. Проте 

абз. 2 ч. 8 ст. 9 Закону НБУ надано право здійснювати верифікацію клієнта також 

і в інших випадках [47]. 

Процедуру «вивчення клієнта» ст. 9 Закону на сьогодні не передбачено. 

Лише в п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону наведено визначення цього терміна. Частиною 17 

ст. 9 Закону встановлено, що СДФМ можуть встановлювати особливості вивчення 

клієнтів залежно від специфіки їхньої діяльності та/або ризиків клієнтів [47]. 

Відтак, якщо дії щодо ідентифікації та верифікації до або під час 

встановлення ділових відносин, вчинення правочинів реальні, то вивчення клієнта 
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(представника клієнта) під час ідентифікації в частині опрацювання інформації 

про фінансовий стан клієнта та зміст його діяльності, оцінювання фінансового 

стану клієнта видаються, на нашу думку, складними у зв’язку з тим, що потрібен 

час на опрацювання зазначеної інформації, фаховий рівень працівника 

(бухгалтера або аудитора) має бути на належному рівні, і це з урахуванням того, 

що СПФМ може бути фізична особа – підприємець. 

Розділом ІІІ Положення про здійснення фінансового моніторингу СПФМ, 

державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Мін’юст України, 

затвердженого наказом МЮУ від 18.06.2015 № 999/5 [175] (далі – Положення про 

моніторинг МЮУ), передбачено, що під час вивченні клієнта для оцінювання 

його фінансового стану СПФМ використовує: 

річну фінансову звітність клієнта; 

фінансову звітність клієнта, опубліковану в засобах масової інформації; 

фінансову звітність клієнта та інформацію про його фінансовий стан із 

спеціалізованих веб-сайтів мережі Інтернет. 

Інший випадок передбачено рішенням НКЦПФР від 17.03.2016 № 309 «Про 

затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними 

учасниками ринку цінних паперів» [176]. Так, згідно з абз. 4 п. 2 р. V Положення 

про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних 

паперів, затвердженого зазначеним вище рішенням, СПФМ зобов’язаний 

проаналізувати надану клієнтом інформацію та інформацію, отриману з інших 

джерел, і надати обґрунтований висновок щодо наявності потенційних та реально 

достатніх фінансових можливостей, розпорядження якими дає змогу проводити 

або ініціювати проведення фінансових операцій на відповідні суми [176]. 

Між тим, ідентифікація, верифікація є разовими процедурами і їх не 

проводять на постійній основі (при вчиненні нових фінансових операцій) 

стосовно однієї і тієї самої особи, яку вже було ідентифіковано та верифіковано, 

на відміну від процедури уточнення інформації про клієнта. 

Варто розглянути за приклад постанову Шевченківського районного суду 

м. Києва від 20.01.2017 у справі № 761/44902/16-п [168], якою передбачено, що 
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ідентифікація та верифікація здійснюються до або під час встановлення ділових 

відносин, вчинення правочинів, але до проведення фінансової операції, відкриття 

рахунку. 

Приміром, згідно з протоколом про адміністративне правопорушення від 

09.12.2016 під час планової перевірки з 03.11.2016 по 09.12.2016 р. 

уповноваженими особами НКЦПФР не було встановлено, а до матеріалів справи 

не надано доказів того, чи проводилась ідентифікація вказаної особи до укладення 

договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 400008 від 06.10.2016, 

не відібрано відповідних пояснень в ОСОБИ 1, не долучено нотаріально 

посвідченої в 2012 р. копії паспорта ОСОБИ 2, що вказує на ідентифікацію її ще в 

2012 р. та виключає ознаки складу правопорушення за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП в діях 

ОСОБИ 1. 

Частиною 15 ст. 9 Закону передбачено випадки, коли ідентифікація не є 

обов’язковою, а саме: 1) в разі проведення фінансової операції особами, які 

раніше були ідентифіковані або верифіковані; 2) у разі вчинення правочинів між 

банками, які зареєстровані в Україні.  

При цьому на відміну від положень абз. 2 ч. 3 ст. 24 Закону положеннями 

ч. 1 ст. 166-9 КУпАП передбачено відповідальність ще й за порушення вимог 

щодо уточнення інформації про клієнта. СПФМ в процесі обслуговування клієнта 

зобов’язані уточнювати інформацію про клієнта в порядку, встановленому 

СДФМ. Наприклад, згідно з п. 25 р. ІІІ Положення про моніторинг МЮУ 

уточнення інформації про клієнта проводиться не рідше одного разу в рік, у разі 

якщо клієнт належить до публічних діячів, або пов’язаних з ними осіб, або до 

благодійної, або неприбуткової організації. 

Тобто якщо клієнт – не публічний діяч, не належить до благодійної 

організації, але відкрив рахунок на дитину, яка не досягла 16 років, і переказує 

грошові кошти в країну, включену до Переліку офшорних зон [177], то виникає 

питання про необхідність уточнення інформації про таких «звичайних» клієнтів. 

Відповідне реагування на таку ситуацію передбачено Положенням про здійснення 

фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_985676/ed_2017_01_05/pravo1/KD0005.html?pravo=1#985676
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Залежно від результатів проведеної ідентифікації та вивчення фінансового 

стану клієнта, аналізу послуг, що надаються клієнту, та проведених ним операцій 

встановлюється ризик легалізації (відмивання) злочинних доходів, а саме: 

високий – строк уточнення інформації не повинен перевищувати одного року; 

середній – строк не повинен перевищувати двох років; низький – строк уточнення 

інформації не повинен перевищувати трьох років. 

Отже, дії СПФМ щодо вивчення клієнта та уточнення інформації про нього 

здійснюються в певному часовому проміжку та не є разовими. 

Частиною 3 ст. 9 Закону передбачено випадки проведення ідентифікації та 

верифікації клієнта (представника клієнта), у ч. 9–14 цієї ж статті Закону наведено 

особливості ідентифікації та верифікації клієнта або його представника з 

урахуванням особливостей діяльності СПФМ. Водночас ч. 16, 17 ст. 9 Закону 

передбачено, що СДФМ власними нормативно-правовими актами можуть 

визначати перелік додаткових ідентифікаційних даних, а також обумовлювати 

особливості зазначених вище процедур для відповідних СПФМ залежно від 

специфіки їхньої діяльності та/або ризиків клієнтів. 

Відтак, нормативно-правовими актами СДФМ можуть змінюватись як 

ідентифікаційні дані, так і процедура ідентифікації, передбачені Законом, що 

може негативно позначитись на діяльності СПФМ, адже якщо наказом СДФМ 

буде змінено ідентифікаційні дані, передбачені Законом, а СПФМ вчасно не 

відреагував на відповідні зміни, то він нестиме адміністративну відповідальність. 

Пропонуємо передбачити, що «нормативно-правовими актами суб’єктів 

державного фінансового моніторингу можуть встановлюватися різні строки 

уточнення інформації про клієнта залежно від специфіки їх діяльності та/або 

ризиків клієнтів». 

Штраф, передбачений ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, визначено в розмірі від 100 до 

200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Водночас розмір штрафних 

санкцій, передбачених абз. 2 ч. 3 ст. 24 Закону, для СПФМ, які не є юридичними 

особами, становить до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для 
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СПФМ – юридичних осіб – до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

З огляду на викладене вище пропонуємо ч. 5 ст. 9 Закону виключити. 

Ураховуючи обов’язки СПФМ, передбачені п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону, 

пропонуємо у визначеннях термінів «обов’язковий фінансовий моніторинг», 

«внутрішній фінансовий моніторинг» після слів «верифікації клієнтів 

(представників клієнтів)» доповнити словами «вивчення клієнта, уточнення 

інформації про клієнта». 

Невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації 

фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають 

фінансовому моніторингу 

Сутність фінансового моніторингу полягає в тому, що СПФМ до/під час 

вчинення фінансових операцій повинен провести ідентифікацію; зареєструвати та 

вести облік фінансових операцій; надати наявну інформацію про фінансові 

операції та осіб, які їх вчиняють, до Держфінмоніторингу; зберігати інформацію 

про фінансові операції протягом певного періоду часу. 

Якщо законодавець в ст. 24 Закону передбачив накладення на СПФМ 

штрафних санкцій за невиявлення, несвоєчасне виявлення фінансових операцій, 

то, відповідно, і обов’язок, покладений на СПФМ в п. 3 та п. 5 ч. 2 cт. 6 Закону, 

варто передбачити саме за «незабезпечення виявлення… та незабезпечення 

реєстрації…». Тобто, не за призначення відповідного працівника та надання йому 

окремого приміщення з електронно-обчислювальною технікою, канцелярським 

приладдям та папером для проведення зазначеної вище роботи, а за 

«невиявлення… та реєстрацію…» фінансових операцій. 

На нашу думку, цей обов’язок СПФМ не менш важливий, ніж попередній, 

адже саме за допомогою СПФМ вчиняються фінансові та пов’язані з ними 

операції. Згідно зі статистичними даними Держфінмоніторингу [5] кількість 

повідомлень про фінансові операції за останні 5 років невпинно зростає: 

наприклад, у 2012 р. їх було 975399; у 2013 – 990337; у 2014 – 1297324; у 2015 – 

4391834; у 2016 р. – 6381728. У розрізі повідомлень про фінансові операції за 
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ознаками фінансового моніторингу протягом 2016 р. ці дані такі: за ознаками 

обов’язкового фінансового моніторингу – 93,76 % (5925372); за ознаками 

внутрішнього моніторингу – 4,99 % (315262); за ознаками обов’язкового та 

внутрішнього моніторингу – 1,21 % (76728); фінансові операції, що надійшли на 

запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, – 0,04 % (2414). 

З аналізу статистичних даних вбачається, що СПФМ зацікавлені у виявленні 

фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів, 

адже це впливає на їх стабільність та авторитет у фінансовому світі, а отже, на 

отримання більшого прибутку завдяки прозорості діяльності, а відтак, на довіру 

клієнтів. 

З іншого боку, держава зобов’язана запобігати, зокрема, таким випадкам, 

як: домовленість керівництва центрального банку з керівництвом фінансових 

установ [178]; виникнення «проблемних» банків, а не їх ліквідація [179]; 

звернення населення щодо повернення втрачених вкладів до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб [180], банкрутство будівельних фірм при незавершеному 

будівництві житла за кошти населення, адже це впливає на її імідж, довіру 

населення до державних інститутів в цілому, що є запорукою стабільності та 

подальшого розвитку економіки. 

За порушення порядку реєстрації фінансових операцій також передбачено 

адміністративну відповідальність ст. 323 проекту Кодексу України про 

адміністративні проступки [181]. 

В умовах сьогодення, коли фінансові операції можна здійснювати в будь-

якій точці земної кулі за допомогою електронно-обчислювальної техніки з 

вільним доступом до глобальної мережі Інтернет, другим (після виявлення) за 

важливістю завданням СПФМ є реєстрація всіх, без винятку, фінансових 

операцій, що пов’язані з фінансовим моніторингом (в електронному або 

паперовому вигляді, хоча, на нашу думку, електронний – кращий варіант, адже 

дає змогу зекономити паперові ресурси), наданням інформації про учасників цих 

операцій, сум та походження зазначених грошових потоків, що дасть змогу 
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швидко відстежити історію їх руху. Варто зазначити, що ч. 1 ст. 166-9 КУпАП 

відповідальності за таке правопорушення не передбачено. 

Отже, розглянемо невиконання яких саме положень чинного законодавства 

буде вважатися підставою для настання адміністративної відповідальності. 

Зазначене правопорушення умовно можна розділити на два блоки: 

перший – невиявлення та несвоєчасне виявлення фінансових операцій; 

другий – порушення порядку реєстрації фінансових операцій. 

Згідно з п. 3 ч. 2 cт. 6 Закону СПФМ зобов’язаний забезпечувати виявлення 

фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в 

процесі, в день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх 

проведення чи після відмови клієнта від їх проведення, зокрема з використанням 

засобів автоматизації [47]. Тобто обов’язок щодо виявлення фінансових операцій 

в часовому вимірі можна охарактеризувати як нескінченний, оскільки період 

виявлення таких фінансових операцій може коливатись між початком їх 

проведення, так і після. Можна припустити, що це пов’язано зі специфікою 

діяльності СПФМ, які мають неоднакові можливості для виявлення відповідних 

фінансових та інших, пов’язаних з ними операцій у різний час [261]. 

Необхідно зазначити, що СДФМ власними підзаконними нормативно-

правовими актами можуть визначати особливості та строки виявлення фінансових 

операцій. 

Наприклад, у листах НБУ від 01.03.2016 № 25-0008/18557 та від 15.03.2016 

№ 25-0008/22161 зазначено, що банки зобов’язані забезпечувати виявлення 

фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в 

процесі, в день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх 

проведення чи після відмови клієнта від їх проведення, зокрема з використанням 

засобів автоматизації, враховуючи, що моментом виявлення є отримання банком 

повної інформації, яка дає змогу виявити ознаки таких операцій [182; 183]. 

Аналогічну норму зазначено в п. 3 р. VI Положення про здійснення 

фінансового моніторингу СПФМ, державне регулювання і нагляд за діяльністю 
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яких здійснює Мінфін України, затвердженого наказом МФУ від 22.01.2015 

№ 1160 [184]. 

Отже, постає питання про доречність існування відповідальності за 

несвоєчасне виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу, адже обов’язок, передбачений п. 3 ч. 2 ст. 6 Закону, окреслює різні 

часові рамки виявлення цих фінансових операцій (до початку, в процесі, в день 

виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи 

після відмови клієнта від їх проведення) [261]. Водночас ст. 26 Закону також 

акцентує увагу саме на несвоєчасному поданні інформації про фінансові операції 

до Держфінмоніторингу, строки подання якої чітко передбачені ч. 2 ст. 6 Закону. 

Виявлені СПФМ фінансові операції вносяться до реєстру. Відповідно до 

п. 5 ч. 2 ст. 6 Закону СПФМ зобов’язаний забезпечити реєстрацію таких 

фінансових операцій не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення, 

зокрема з використанням засобів автоматизації. Законом встановлено чіткий 

обов’язок реєстрації таких фінансових операцій, а саме не пізніше наступного 

робочого дня з дня їх виявлення, а отже, лише в цьому випадку можна 

стверджувати про несвоєчасність реєстрації фінансових операцій, що підлягають 

фінансовому моніторингу [261]. 

Порядок виявлення, реєстрації фінансових операцій, а також подання 

Держфінмоніторингу інформації про них встановлює: 

НБУ – для СПФМ, державне регулювання та нагляд за якими здійснює 

НБУ; 

КМУ – для інших СПФМ. 

Пропонуємо зосередитись на виявленні та реєстрації фінансових операцій 

для СПФМ, врегульованих КМУ. 

Скажімо, аналогічну норму, передбачену Законом, закріплено Порядком 

подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) СПФМ, виявлення та 

реєстрації, а також подання СПФМ Держфінмоніторингу інформації про 

фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, 

що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/552-2015-%D0%BF/paran12#n12
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затвердженим постановою КМУ від 05.08.2015 № 552 «Деякі питання організації 

фінансового моніторингу» [185] (далі – Порядок подання інформації). 

Ураховуючи зазначене вище, пропонуємо ч. 1 ст. 166-9 КУпАП після слів 

«уточнення інформації про клієнта» доповнити словами «за невиявлення та 

порушення порядку реєстрації фінансових операцій». 

Необхідність введення відповідальності за невчинення перелічених вище 

дій можна також обґрунтувати з точки зору системи дій, передбачених поняттями 

«обов’язковий фінансовий моніторинг» та «внутрішній фінансовий моніторинг». 

Професор Р.С. Мельник, досліджуючи поняття «система», підтримує 

твердження більшості науковців про те, що немає особливого сенсу в намаганні 

вчених-адміністративістів визначати те або інше поняття через максимальну 

кількість ознак, оскільки, з одного боку, поняття буде завжди ширшим за свої 

ознаки, а з іншого, – повнота визначення означає ясність та достатність ознак, у 

яких має наводитися не більше ніж потрібно для повного поняття [186, 6]. На його 

думку, варто підтримати тих науковців, які концентрують свою увагу навколо 

лише найбільш визначальних ознак поняття системи, називаючи такими цілісний 

комплекс відмежованих, взаємопов’язаних елементів системи, пов’язаність 

системи із середовищем, ієрархічність системи [187, 159]. Поєднуючи ознаки 

системи, він робить висновок, що система – це цілісний комплекс відмежованих, 

взаємопов’язаних і взаємодіючих один з одним елементів, який утворює особливу 

єдність із середовищем та одночасно є елементом системи більш високого 

порядку [188]. 

Отже, як вбачається зі змісту аналізованих вище понять, їх варто розглядати 

не з позиції сукупності заходів, які можуть вчинятися хаотично, а з позиції чіткої і 

послідовної системи дій з виявлення фінансових операцій, що підлягають 

фінмоніторингу (обов’язковому або внутрішньому), а саме: ідентифікаційні 

процедури; ведення обліку фінансових операцій та інформації про їх учасників; 

обов’язкове звітування про такі операції Держфінмоніторингу; подання 

додаткової інформації; зберігання інформації про фінансові операції та їх 

учасників. 
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З огляду на зазначене вище пропонуємо терміни «внутрішній фінансовий 

моніторинг» та «обов’язковий фінансовий моніторинг» викласти в новій редакції 

(Додаток А). 

Разом з тим варто зазначити, що ч. 3 ст. 24 Закону розмір штрафних санкцій 

за невиконання встановленого вище обов’язку становить для юридичних осіб – до 

800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, фізичних осіб-підприємців – 

до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [47]. 

Неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або 

подання Держфінмоніторингу недостовірної інформації у випадках, 

передбачених законодавством 

Лише виявляти та реєструвати фінансові операції, що підлягають 

фінансовому моніторингу, замало. Необхідно, щоб інформація про такі фінансові 

операції, інші фінансові операції або інформація, що може бути пов’язана з 

підозрою у легалізації (відмиванні) злочинних доходів, а також інформація, яка 

може надходити від різних СПФМ, суб’єктів господарювання, підприємств, 

установ та організацій незалежно від форм власності, що не є СПФМ, повинна 

бути зібрана, оброблена та проаналізована (з урахуванням оперативного і 

стратегічного аналізу) Держфінмоніторингом. Одним із завдань цього органу є 

забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи в 

аналізованій сфері (п. 3 ч. 1 ст. 18 Закону). 

Отже, наступним важливим обов’язком, установленим ч. 2 ст. 6 Закону, є 

обов’язок СПФМ надавати інформацію Держфінмоніторингу в установленому 

порядку, а також дотримуватися строків її надання. 

Скажімо, СПФМ зобов’язаний повідомляти Держфінмоніторинг про: 

а) фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому 

моніторингу, – протягом трьох робочих днів з дня їх реєстрації або спроби їх 

проведення [47]. 

Вичерпний перелік фінансових операцій, що підлягають обов’язковому 

фінансовому моніторингу, передбачено ст. 15 Закону. Приміром, триденний строк 

подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому 
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моніторингу, необхідно рахувати від дня їх реєстрації або спроби їх проведення, а 

оскільки він може бути різний, то це дозволяє притягнути до відповідальності 

осіб, котрі не дотримуються визначених строків, що є неприпустимим. Крім того, 

згідно з абз. 2 ч. 8 ст. 6 Закону обов’язок подавати інформацію про такі фінансові 

операції не поширюється на спеціально визначених СПФМ [47]; 

б) фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому 

моніторингу, а також інформацію про підозру щодо діяльності осіб або їх активи, 

якщо є підстави вважати, що вони пов’язані зі злочином, визначеним ККУ, – в 

день виникнення підозри, або достатніх підстав для підозри, або спроби 

проведення фінансових операцій, але не пізніше наступного робочого дня з дня 

реєстрації таких фінансових операцій [47]. Зазначена вище вимога виникла 

завдяки Рекомендації 13 FATF, якою передбачено: якщо фінансова установа 

підозрює або має достатні підстави підозрювати, що кошти є результатом 

кримінальної діяльності або пов’язані з фінансуванням тероризму, необхідно 

встановити вимогу (безпосередньо в законодавстві або в підзаконному акті) щодо 

негайного повідомлення про свої підозри підрозділу фінансової розвідки [15]. 

Така категорія, як «достатні підстави для підозри» є суб’єктивною 

категорією, оскільки кожен на власний розсуд розцінює наявність таких підстав 

для підозр, а особливо, коли це стосується підозр щодо вчинення злочину, 

передбаченого ККУ. Тож, працівник СПФМ повинен мати освіту не лише 

бухгалтера чи аудитора, а й юридичну, оскільки така діяльність передбачає 

знання статей ККУ. Визначення фінансових операцій, що підлягають 

внутрішньому фінансову моніторингу, передбачено ст. 16 Закону. 

Варто зазначити, що така категорія спеціально визначених СПФМ, як 

нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, особи, які надають 

юридичні послуги, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що 

надають послуги бухгалтерського обліку, можуть не повідомляти 

Держфінмоніторинг про свої підозри в разі, коли відповідна інформація є 

предметом їх професійної таємниці або має привілей на збереження службової 

таємниці, а також у випадках виконання своїх обов’язків щодо захисту клієнта, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/835_001?nreg=835_001&find=1&text=%EF%EE%E2%B3%E4%EE%EC%EB%E5%ED%ED%FF&x=0&y=0#w14
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представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового 

врегулювання спорів (ч. 5 ст. 8 Закону) [47], а отже, вони не є суб’єктами 

адміністративної відповідальності. 

Натомість абз. 3 параграфа 11 Закону ФРН щодо протидії відмиванню 

доходів, одержаних злочинним шляхом (Закон про боротьбу з відмиванням 

коштів), поряд з обов’язком повідомлення про свої підозри має застереження 

щодо неповідомлення про свої підозри, коли це стосується повідомлення 

інформації, яку зазначені вище суб’єкти первинного фінансового моніторингу 

отримали в рамках юридичної консультації або процесуального представництва 

клієнта. Проте обов’язок повідомити про підозрілі фінансові операції все ж 

зберігається, якщо зобов’язаний суб’єкт знає, що клієнт намагається отримати 

правові консультації з метою відмивання грошей або фінансування тероризму 

[172]; 

в) фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони 

пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи 

розповсюдження зброї масового знищення, – в день їх виявлення, але не пізніше 

наступного робочого дня з дня реєстрації таких фінансових операцій, а також 

інформувати про такі фінансові операції та їх учасників правоохоронні органи. У 

цьому випадку надання інформації стосується виключно тих фінансових операцій, 

щодо яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені 

для фінансування тероризму чи розповсюдження зброї масового знищення [47]. 

Повідомлення про такі фінансові операції та їх учасників надсилають не 

тільки Держфінмоніторингу, а й правоохоронним органам. 

Звернімо увагу й на те, що СПФМ має усвідомлювати, що наявність підозри 

стосовно фінансових операцій не завжди є виправданою, оскільки для 

фінансування тероризму терористи можуть вдавати себе за цілком законних 

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності або юридичних осіб, а 

також використовувати інших осіб. Діяння, яким передбачено склад злочину за 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення, ККУ не передбачено. 
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Головним органом, покликаним боротися з тероризмом згідно із Законом 

України «Про боротьбу з тероризмом» (ст. 4) [64], Законом України від 25.03.1992 

№ 2229-XII «Про Службу безпеки України» (ст. 2 та 9) [189], є СБУ; 

г) належним чином оформлене повідомлення з виправленими ненульовими 

кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо 

надання СПФМ повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому 

моніторингу, або щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій – 

протягом трьох робочих днів з дня надходження такого повідомлення; 

ґ) належним чином оформлену додаткову інформацію в разі надходження 

від Держфінмоніторингу повідомлення про помилку в опрацюванні додаткової 

інформації (інформації для виконання запиту уповноваженого органу іноземної 

держави) – протягом двох робочих днів; 

д) додаткову інформацію, що може бути пов’язана з фінансуванням 

тероризму чи розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка 

може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій) 

відповідно до цього Закону – протягом одного робочого дня з дня надходження 

запиту [47]. 

Варто зазначити, що п. 9 ч. 2 ст. 6 Закону встановлено різні строки подання 

додаткової інформації; 

е) іншу, не зазначену вище, додаткову інформацію, – протягом п’яти 

робочих днів з дня надходження запиту або в інший строк, погоджений у 

встановленому порядку із Держфінмоніторингом; 

є) додаткову інформацію, необхідну для виконання Держфінмоніторингом 

запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави, зокрема 

інформацію з обмеженим доступом, – протягом п’яти робочих днів з дня 

надходження запиту або в інший строк, погоджений у встановленому порядку із 

Держфінмоніторингом; 

ж) інформацію щодо відстеження фінансових операцій клієнта, операції 

якого стали об’єктом фінансового моніторингу – у строк, зазначений 

Держфінмоніторингом [47]. 
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Визначення поняття «об’єкт фінансового моніторингу» наведено у п. 28 ч. 1 

ст. 1 Закону. Процедуру надання СПФМ на запит Держфінмоніторингу 

інформації щодо відстеження фінансових операцій клієнта, операції якого стали 

об’єктом фінансового моніторингу, а також форму, зміст та спосіб відправлення 

запиту про надання інформації щодо відстеження фінансових операцій та 

отримання інформації на такий запит визначено Порядком надання інформації 

щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, затвердженим наказом 

МФУ від 23.12.2015 № 1168 [190]. 

Визначення поняття «неподання інформації» врегульовано ст. 25 Закону, а 

випадки несвоєчасного надання інформації передбачено ст. 26 Закону. Пункт 12 

ч. 2 ст. 6 Закону обумовлює можливість у разі недотримання строків, 

передбачених пп. «д», «е» з об’єктивних причин (за певних умов), продовжити їх 

з урахуванням: обсягу інформації, що запитується; форми її подання – електронна 

або паперова; копіювання або сканування; одержання даних з архівів. 

У разі неможливості дотримання строків надання додаткової інформації на 

запит Держфінмоніторингу СПФМ повинен погодити з Держфінмоніторингом 

строк подання запитуваної інформації не пізніше двох робочих днів з дня 

надходження запиту. Таке погодження здійснюється відповідно до Порядку 

погодження із Держфінмоніторингом СПФМ строків подання запитуваної 

інформації, затвердженого наказом МФУ від 08.07.2015 № 628 [191]. Втім 

відповідно до ч. 8 ст. 6 Закону назване положення не поширюється на спеціально 

визначених СПФМ, а отже, вони можуть недотримуватися строків, які чітко 

вказані в пп. 9, 10 ч. 2 ст. 6 Закону. 

За порушення зазначених вище вимог абз. 4 ч. 3 ст. 24 Закону передбачено 

накладення штрафних санкцій на СПФМ (для юридичних осіб – до 2000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для фізичних осіб-підприємців – 

до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). За аналогічне 

правопорушення ч. 1 ст. 166-9 КУпАП також передбачено відповідальність, але її 

розмір менший і становить від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 
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Отже, розглянемо, за невиконання яких дій з інформацією передбачено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу (неподання, несвоєчасне подання, 

порушення порядку подання, подання недостовірної інформації). 

Стаття 1 Закону не дає визначення терміна «інформація». Згідно з абз. 4 ч. 1 

ст. 1 Закону України від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію» 

[120] інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на 

матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.  

Невизначеними дефініціями, які закріплено Законом, залишаються «інша 

інформація» та «недостовірна інформація». Так, у п. 9 та п. 29 ч. 1 ст. 1 Закону 

наведено визначення понять «внутрішній фінансовий моніторинг» та 

«обов’язковий фінансовий моніторинг». У змісті цих термінів поряд з додатковою 

інформацією присутня й інша інформація у випадках, передбачених Законом. При 

цьому варто пам’ятати, що п. 13 Порядку подання інформації також не 

передбачено вичерпного переліку інформації. Потрактоване п. 14 ч. 1 ст. 1 Закону 

визначення «додаткова інформація» також містить слова «іншу наявну 

інформацію». 

Таким чином, доходимо висновку: якщо перелік інформації визначений не 

чітко, то й не може бути встановлення відповідальності за ненадання тієї чи іншої 

інформації, не передбаченої нормами Закону, оскільки така інформація в особи 

може бути відсутня. При цьому відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

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

передбачені Конституцією та законами України [34]. Відповідно, пропонуємо з 

визначення термінів «додаткова інформація», «внутрішній фінансовий 

моніторинг» та «обов’язковий фінансовий моніторинг» виключити слова «інша 

інформація», вживані у відповідних відмінках. 

Водночас Закон оперує ще одним видом інформації, а саме: інформацією, 

пов’язаною з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом 

фінансового моніторингу. Держфінмоніторинг не може вимагати від СПФМ іншу 
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інформацію, ніж відома СПФМ, оскільки йдеться не про фінансовий контроль, а 

про фінансовий моніторинг. 

Завдання Держфінмоніторингу полягає у відстеженні підозрілих, на думку 

СПФМ, фінансових операцій, тому чим більше СПФМ повідомлятиме про 

фінансові операції, тим прозорішим буде «світ фінансових операцій». 

Стосовно порушення порядку надання інформації Держфінмоніторингу слід 

зазначити, що згідно із ч. 1 ст. 12 Закону такий порядок встановлюється КМУ та 

НБУ, а саме: постановою КМУ від 05.08.2015 № 552 «Деякі питання організації 

фінансового моніторингу» [118] та постановою Правління НБУ від 26.06.2015 

№ 417 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового 

моніторингу» [117]. 

Дослідження визначення поняття «недостовірна інформація» здійснено 

нами в попередньому підрозділі. Водночас Науково-практичний коментар Закону 

дає таке трактування недостовірної інформації – це інформація, яка містить 

завідомо неправдиві відомості про фізичних або юридичних осіб, які здійснюють 

фінансові операції, а також про характер самих операцій. Недостовірною 

інформацією слід вважати також інформацію, яку СПФМ надає не в повному 

обсязі, приховуючи певні відомості щодо осіб, які здійснюють фінансову 

операцію, або обставини, що характеризують саму операцію. Достовірність 

інформації не може залежати від її кількості або обсягу [192]. 

Згідно з п. 13 ч. 2 ст. 6 Закону СПФМ зобов’язаний своєчасно та в повному 

обсязі надавати достовірну інформацію, документи, їх копії або витяги з 

документів. На нашу думку, термін «достовірна інформація» слід розуміти як 

інформацію, зазначену в офіційних документах, копіях документів або витягах з 

документів [47]. 

Закон передбачає, що в разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті 

наданої інформації про клієнта СПФМ зобов’язаний здійснити поглиблену 

перевірку клієнта. Для цього СПФМ звертається до державних органів, 

державних реєстраторів, які зобов’язані протягом десяти робочих днів надати 

інформацію, що стосується ідентифікації та/або необхідна для вивчення особи 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0735-15?nreg=z0735-15&find=1&text=%E4%EE%F1%F2%EE%E2%B3%F0&x=0&y=0#w13


125 
 

  

клієнта, уточнення інформації або проведення поглибленої перевірки про нього. 

Зазначена інформація надається безоплатно [47]. 

Вважаємо, що притягнення до адміністративної відповідальності має 

бути виключно за ненадання, несвоєчасне надання, порушення порядку надання 

інформації, додаткової інформації, перелік якої чітко встановлений Законом. 

Порушення вимог щодо зберігання офіційних документів, інших 

документів (у тому числі створені суб’єктом первинного фінансового 

моніторингу електронні документи), їх копії щодо ідентифікації осіб 

(клієнтів, представників клієнтів), а також осіб, яким суб’єктом первинного 

фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, 

вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усіх 

документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової 

операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час 

здійснення заходів щодо верифікації клієнта/поглибленої перевірки клієнта), 

а також даних про фінансові операції 

Наступною обов’язковою умовою забезпечення ефективного фінансового 

моніторингу є дотримання строків зберігання офіційних документів, інших 

документів (у тому числі електронних документів), їх копій щодо клієнтів, а 

також даних про фінансові операції. 

Наявність такого обов’язку передбачено Рекомендацією FATF № 10, де 

наголошено, що від фінансових установ необхідно вимагати збереження 

документів про ідентифікаційні дані, отримані внаслідок дотримання правил 

обачливості щодо клієнтів (наприклад, копії ідентифікаційних документів – 

паспортів, посвідчень особи, прав водія або аналогічних документів), облікових 

документів за банківськими рахунками і ділової кореспонденції протягом не 

менш як п’яти років після припинення ділових відносин [15]. 

Тож, фінансові установи повинні зберігати протягом п’яти років усі 

необхідні документи щодо фінансових операцій. Невиконання згаданого 

обов’язку, передбаченого п. 15 ч. 2 ст. 6 Закону, тягне за собою притягнення до 
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адміністративної відповідальності згідно з ч. 1 ст. 166-9 КУпАП у вигляді штрафу 

розміром від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Водночас відповідальності за невиконання такого обов’язку ч. 3 ст. 24 

Закону окремо не передбачено. Натомість означене вище порушення підпадає під 

дію абз. 7 цієї ж частини і відповідальність за нього передбачено у вигляді 

штрафу, розмір якого становить для СПФМ – юридичних осіб – до 300 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для СПФМ, які не є юридичними 

особами, – у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) [47]. 

Отже, в частині визначення розміру стягнення обидва законодавчі акти не 

узгоджуються між собою, що є корупціогенним чинником, а тому необхідно 

встановити однаковий розмір стягнення. 

Визначення поняття «офіційний документ» не є однозначним і потребує 

детального розгляду. Згідно з положеннями Закону України від 02.10.1992   

№ 2657-ХІІ «Про інформацію» [120], документ – це матеріальний носій, що 

містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у 

часі та просторі, а інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 

збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 1 

цього Закону). Відповідно до ст. 1 Закону України від 09.04.1999 № 595-XIV «Про 

обов’язковий примірник документів» [193] документом називають матеріальну 

форму одержання, зберігання, використання і поширення інформації, 

зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому 

носії. 

У примітці до ст. 358 ККУ зазначено, що під офіційним документом у цій 

статті та ст. 357, 366 названого Кодексу слід розуміти документи, що містять 

зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи 

посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити 

наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи – докази у 

правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються 

повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?nreg=2341-14&find=1&text=358&x=0&y=0#n2462
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2571#n2571
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власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у 

тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв’язку з їх 

професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні 

види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять 

передбачені законом реквізити [101]. 

Пунктом 30 ч. 1 ст. 1 Закону передбачено, що «офіційним документом» є 

документ, складений, виданий, засвідчений з дотриманням визначених 

законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право 

у зв’язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, 

засвідчувати певні види документів, що підтверджують чи посвідчують певні 

події, явища або факти і які містять передбачені законодавством реквізити та 

відомості [47]. 

Постановою Верховного Суду України від 09.07.2015 [194] передбачено, що 

під час встановлення ознак офіційного документа як предмета злочину необхідно 

керуватися такими критеріями: 

1) документ має бути складено, видано або посвідчено відповідною особою 

в межах її професійної чи службової компетенції за визначеною законом формою 

та з належними реквізитами; 

2) зафіксована в такому документі інформація повинна мати юридично 

значущий характер – підтверджені або засвідчені нею конкретні події, явища або 

факти мають спричиняти чи бути здатними спричинити наслідки правового 

характеру у вигляді виникнення (реалізації), зміни або припинення певних прав 

та/або обов’язків. 

Невідповідність документа хоча б одному з наведених критеріїв не дає 

змоги визнати його офіційним. 

Основні організаційно-правові засади електронного документообігу та 

використання електронних документів встановлено Законом України від 

22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» 

[195]. Тож, електронним документом необхідно вважати документ, інформацію в 

якому зафіксовано у вигляді електронних даних, також і обов’язкові реквізити 
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документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і 

перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою 

подання електронного документа є відображення даних, які він містить, 

електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його 

змісту людиною (ч. 3, 4 ст. 5 цього Закону). Зберігання електронних документів та 

створення архівів електронних документів передбачено ст. 13 цього Закону. 

Ураховуючи викладене вище, пропонуємо для зручності використання та 

оптимізації роботи передбачити саме електронне збереження документів. 

Слід також враховувати положення Переліку типових документів, що 

створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого 

самоврядування, інших установ, підприємств та організацій із зазначенням 

строків зберігання документів, затвердженого наказом МЮУ від 12.04.2012 

№ 578/5 [196]. Відповідно до п. 335 зазначеного вище Переліку документи 

(картки, відомості, повідомлення тощо) з організації фінансового моніторингу 

зберігаються СПФМ протягом п’яти років. Згідно з приміткою до цього пункту 

датою початку зберігання є дата, що визначається ст. 6 Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансуванню тероризму». Хоча Перелік і містить посилання на 

Закон № 249-ІV, який втратив чинність, проте п. 335 Переліку необхідно 

виконувати. 

Водночас п. 15 ч. 2 ст. 6 Закону передбачає обов’язок зберігати офіційні та 

інші документи, їх копії, дані про фінансові операції, а також те, що СДФМ 

можуть встановлювати більш тривалі строки зберігання документів. 

Згідно з п. 13 р. IV Положення про здійснення фінансового моніторингу 

СПФМ, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінфін 

України, затвердженого наказом МФУ від 22.12.2015 № 1160 [184], СПФМ 

зобов’язаний зберігати відповідно до Закону та Правил здійснення фінансового 

моніторингу (внутрішній документ СПФМ) офіційні документи, інші документи 

(у тому числі створені суб’єктом електронні документи), їх копії, а також усі 

документи, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
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клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час проведення заходів 

щодо верифікації клієнта чи поглибленої перевірки клієнта), не менше п’яти років 

після завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з клієнтом, а 

всі необхідні дані про фінансові операції (достатні для того, щоб простежити хід 

операції) – не менше п’яти років після завершення операції або припинення 

ділових відносин. Водночас у разі надходження листа від МФУ про продовження 

строку зберігання документів суб’єкт забезпечує подальше зберігання документів 

на строк, установлений міністерством. Проте вичерпного переліку документів, їх 

копій та даних про фінансові операції, які необхідно зберігати, Законом не 

передбачено. 

Наприклад, згідно з п. 28 р. ІІІ Положення про моніторинг МЮУ, СПФМ 

або його відокремлений підрозділ зберігають документи щодо ідентифікації та 

верифікації осіб, які є учасниками фінансової операції, що підлягає фінансовому 

моніторингу, а також усі документи, які стосуються ділових відносин з клієнтом, 

не менше п’яти років після завершення цих відносин, а вся документація про 

проведення такої фінансової операції – не менше п’яти років після її завершення. 

СПФМ (відокремлений підрозділ) зберігає інформацію про фінансову 

операцію в обсязі, необхідному для подання до Держфінмоніторингу в 

установлених законодавством випадках повідомлення про фінансову операцію, а 

в повідомленні про фінансову операцію зазначаються інформація про СПФМ 

(відокремлений підрозділ), який його надсилає, та фінансові операції, що внесені 

до реєстру [175]. 

Адміністративна відповідальність, встановлена ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, 

передбачає накладення штрафу на винних осіб за порушення вимог зберігання 

інформації. 

Згідно зі Словником української мови [197] слово «вимога» вживають у 

значеннях: дії за значенням; побажання, прохання, висловлене так, що не 

припускає заперечень; норми, правила, яким хто-, що-небудь повинні підлягати; 

потреби, запити, які хто-, що-небудь має або ставить до когось, чогось; офіційний 

документ з проханням видати що-небудь або направити кого-небудь в чиєсь 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0063-16/page2?nreg=z0063-16&find=2&text=%E7%E1%E5%F0%B3%E3%E0%ED&x=9&y=5#w14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0063-16/page2?nreg=z0063-16&find=2&text=%E7%E1%E5%F0%B3%E3%E0%ED&x=9&y=5#w15
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розпорядження. При цьому згідно з пунктом 13 Порядку подання інформації до 

реєстру, що ведеться СПФМ, вноситься інформація про проведення або спробу 

проведення фінансових операцій, передбачених Законом. Перелік інформації, що 

отримується СПФМ, не є вичерпним, наведено лише основні її різновиди, які 

потрібно зберігати. 

Водночас, як згадувалося вище, порушення вимог зберігання може 

передбачати висунення вимог щодо умов зберігання інформації (скажімо, окреме 

приміщення, грати на вікнах, товщина стін має відповідати будівельним нормам), 

що, своєю чергою може призвести до додаткових витрат СПФМ (у разі якщо 

СПФМ – фізична особа-підприємець або спеціальний СПФМ – нотаріус, аудитор 

– потрібно додаткове приміщення під архів). 

На сьогодні чинним є Порядок ведення Держфінмоніторингом обліку 

інформації про фінансові операції, що стали об’єктом фінансового моніторингу, 

поданої СПФМ (його відокремленим підрозділом) відповідно до Закону, 

затверджений постановою КМУ від 05.08.2015 № 552 [118], який також 

передбачає зберігання такої інформації Держфінмоніторингом. 

Ураховуючи зазначене вище, пропонуємо в ч. 1 ст. 166-9 КУпАП слова 

«порушення вимог щодо зберігання» замінити словами «порушення строків 

зберігання». 

Порушення порядку зупинення фінансової операції (фінансових 

операцій) 

Обов’язок СПФМ зупиняти проведення або забезпечувати моніторинг 

фінансової операції (фінансових операцій) відповідної особи, виконати доручення 

Держфінмоніторингу з метою відповіді на запит уповноваженого органу 

іноземної держави передбачено п. 17, п. 18 ч. 2 ст. 6 Закону. А п. 18 ч. 2 ст. 6 

Закону передбачено обов’язок СПФМ виконати аналогічні дії вже за рішенням 

Держфінмоніторингу, наданим з метою зупинення фінансової операції 

(фінансових операцій) як такої, що може бути пов’язана з легалізацією 

(відмиванням) злочинних доходів. Отже, йдеться про різні процесуальні 

документи та підстави зупинення і моніторингу фінансових операцій. 
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Процедури та строки зупинення та поновлення фінансової операції 

(фінансових операцій) передбачено ст. 17 Закону. Порядком прийняття 

Держфінмоніторингом рішення про зупинення фінансових операцій, 

затвердженим наказом МФУ від 28.12.2015 № 1200 [198], визначено процедуру 

прийняття відповідних рішень та надання відповідних доручень 

Держфінмоніторингом. Рішення та доручення Держфінмоніторингу про 

зупинення фінансової операції (фінансових операцій) або видаткових фінансових 

операцій підлягають негайному виконанню СПФМ з моменту їх отримання. 

Обов’язок СПФМ зупиняти проведення або забезпечити моніторинг 

фінансової операції (фінансових операцій) кореспондується з правом 

Держфінмоніторингу, визначеним ч. 3 ст. 23 Закону, витребовувати необхідну для 

виконання запиту додаткову інформацію. На виконання відповідного запиту 

уповноваженого органу іноземної держави Держфінмоніторинг має право 

доручити СПФМ зупинити чи поновити проведення або забезпечити проведення 

моніторингу фінансової операції (фінансових операцій) відповідної особи 

протягом строку, встановленого запитом. 

Обов’язок СПФМ зупиняти проведення або забезпечувати моніторинг 

фінансової операції (фінансових операцій) кореспондується також із правом 

Держфінмоніторингу, визначеним ч. 3 ст. 17 Закону. Проте якщо СПФМ 

зобов’язаний зупинити всі фінансові операції, які містять ознаки, передбачені ч. 1 

ст. 17 Закону, то Держфінмоніторинг має право зупиняти лише видаткові 

фінансові операції. 

Розмір штрафу, передбаченого абз. 5 ч. 3 ст. 24 Закону, становить до 2000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для юридичних осіб та до 200 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для СПФМ, що не є 

юридичними особами. 

Частина перша ст. 166-9 КУпАП передбачає за ті ж самі дії накладення 

штрафу в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної 

інформації/документів, подання копій документів, у яких неможливо 
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прочитати всі написані в них відомості, на запит суб’єкта державного 

фінансового моніторингу, необхідних для виконання ним функцій з 

державного регулювання і нагляду відповідно до цього Закону, або втрату 

документів (у тому числі інформації про рахунки або активи) 

Такого різновиду правопорушень не передбачено в положеннях попередньої 

редакції Закону № 249- ІV та ч. 1 ст. 166-9 КУпАП. 

Зазначений вище блок правопорушень пов’язаний із наданням СПФМ 

інформації, документів або їх копій Держфінмоніторингу. Відповідальність 

передбачена за: ненадання інформації/документів; надання інформації/документів 

не в повному обсязі; надання недостовірної інформації/документів; надання копій 

документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, на запит 

СДФМ; втрату документів (у тому числі інформації про рахунки або активи). 

Слід наголосити, що такі підстави адміністративної відповідальності 

кореспондуються з обов’язками СПФМ: 

 своєчасно та в повному обсязі надавати (оформлювати, засвідчувати) у 

порядку, встановленому відповідним СДФМ, достовірну інформацію, документи, 

їх копії або витяги з документів для перевірки фактів порушення 

антилегалізаційного законодавства, здійснення контролю за виконанням СПФМ 

рішень СДФМ про застосування санкцій, письмових вимог. 

Проте, як ми вже обумовлювали, вичерпного переліку інформації або 

документів на сьогодні Законом не встановлено, як і не визначено, яка інформація 

є недостовірною, а тому пропонуємо слова «подання не в повному обсязі, подання 

недостовірної» виключити; 

 зберігати офіційні документи, інші документи (в тім числі електронні 

документи), їх копії щодо клієнта та дані про фінансові операції – не менше п’яти 

років. 

Розмір штрафу, передбаченого абз. 6 ч. 3 ст. 24 Закону, становить до 2000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для юридичних осіб та до 200 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для СПФМ, що не є 

юридичними особами. 
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З огляду на викладене вище, пропонуємо розглянутий склад 

правопорушення виключити у зв’язку з дублюванням. 

Порушення обов’язків, визначених цим Законом та/або нормативно-

правовими актами у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та не зазначених в 

абз. 2-6 ч. 3 

Закон № 249-IV передбачав вичерпний перелік статей Закону (6, 8–12 , 17, 

22) за порушення обов’язків, у яких застосовувалася адміністративна 

відповідальність. Закон в чинній редакції, на жаль, таких статей не встановлює. 

Наприклад, невиконання обов’язку: 

стати на облік у Держфінмоніторингу як СПФМ та повідомляти про 

припинення своєї діяльності (п. 1 ч. 2 ст. 6); 

вживати заходів щодо забезпечення проходження відповідальним 

працівником навчання протягом трьох місяців з дня його призначення, а також 

підвищення його кваліфікації не рідше одного разу на три роки; 

вживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам, 

стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що 

подається Держфінмоніторингу, та іншої інформації з питань фінансового 

моніторингу (в тім числі про факт подання такої інформації або отримання запиту 

від Держфінмоніторингу) (п. 14 ч. 2 ст. 6) [47]. 

Розмір штрафу за вказане порушення, передбачене Законом, становить до 

300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для юридичних осіб та до 

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для фізичних осіб. 

Водночас розмір штрафу, встановлений ч. 3 ст. 166-9 КУпАП, становить від 300 

до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Беручи до уваги зазначене вище, пропонуємо в Законі встановити 

вичерпний перелік складів адміністративних правопорушень. 

Неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації, 

пов’язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового 
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моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що містять 

інформацію з обмеженим доступом) на запит Держфінмоніторингу 

За невиконання передбаченого вище обов’язку адміністративну 

відповідальність передбачено ч. 2 ст. 166-9 КУпАП. 

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 18 Закону завданням Держфінмоніторингу є 

збирання, оброблення та проведення аналізу (оперативного і стратегічного) 

інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші 

фінансові операції або інформації, що може бути пов’язано з підозрою у 

легалізації (відмиванні) злочинних доходів [47]. З метою реалізації цього завдання 

Держфінмоніторинг може звертатися до органів державної влади (крім НБУ), 

місцевого самоврядування, які зобов’язані надавати інформацію (копії 

документів) тощо. Обсяг, порядок подання такої інформації та надання доступу 

до неї визначаються постановою КМУ від 14.05.2015 № 299 «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» [199]. 

Воднораз суб’єкти господарювання, підприємства, установи та організації 

незалежно від форм власності, що не є СПФМ, своєю чергою також зобов’язані 

надавати на запит Держфінмоніторингу інформацію, яка пов’язана з проведенням 

аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, осіб, 

які брали участь в їх здійсненні, довідки та копії документів (у тому числі тих, що 

містять інформацію з обмеженим доступом) для забезпечення функціонування 

Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [47]. 

Отже, зазначене вище дає підстави стверджувати про появу ще одного виду 

інформації, яку надають Держфінмоніторингу, проте вона прямо не пов’язана із 

СПФМ, а саме інформація щодо проведення аналізу фінансових операцій, що 

стали об’єктом фінансового моніторингу. 
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Порядок надання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами 

та організаціями, що не є СПФМ, інформації на запит Держфінмоніторингу 

врегульовано постановою КМУ від 17.06.2015 № 411 [200]. Зазначені вище особи 

зобов’язані надати на запити Держфінмоніторингу письмову відповідь, яка має 

надсилатися протягом п’яти робочих днів з дати отримання запиту. 

Разом з тим Законом передбачено, що КМУ поряд з порядком надання такої 

інформації повинен визначити її обсяг. Однак на сьогодні такий обсяг 

законодавством не визначено. 

З огляду на зазначене вище пропонуємо абз. 1 ч. 2 ст. 166-9 КУпАП 

викласти в новій редакції: 

«2. Несвоєчасне надання або порушення порядку надання інформації, 

пов’язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового 

моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що містять 

інформацію з обмеженим доступом) на запит центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

Суть змісту аналізу фінансових операцій пропонуємо розглянути на 

прикладі Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки 

документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого 

постановою Правління НБУ від 15.08.2016 № 369 [201]. Згідно з цим Положенням 

банк зобов’язаний забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів 

(інформації) про фінансові операції (наміри здійснення фінансових операцій) 

клієнтів банку або інших осіб (у визначених законодавством випадках) та 

відомостей про їх учасників. 

Дослідженню підлягають документи, на підставі яких має здійснюватися 

відповідна фінансова операція, інформація про клієнта та його діяльність, 

інформація щодо інших осіб (у визначених законодавством випадках), інша 

інформація щодо учасників фінансової операції та їх діяльності. 
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До аналізу документів залежно від наявності можливих індикаторів 

ризикової фінансової операції мають входити такі заходи, зокрема: 

1) вивчення суті та мети фінансової операції; 

2) з’ясування відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту 

діяльності її учасників; 

3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) 

фінансової операції та/або інших ознак здійснення ризикової діяльності; 

4) установлення достатності/недостатності реальних фінансових 

можливостей проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму; 

5) вивчення інформації про учасників фінансової операції, їхню діяльність 

та ділову репутацію; 

6) установлення джерел походження коштів (активів), до яких, зокрема, 

може бути зараховано заробітну плату фізичної особи, дохід, отриманий від 

реалізації продукції, надані послуги, виконані роботи, продаж майна, отримання 

спадку, набуття права на скарб; 

7) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової 

операції [201]. 

Проаналізовані вище нормативні підстави дають можливість чітко виявити 

деякі розбіжності також у частині встановлення розмірів штрафів за одні й ті ж 

правопорушення, закріплені Законом та КУпАП. 

У зв’язку з цим на порядок денний постає питання реформування 

адміністративно-деліктного законодавства та перегляду норм КУпАП. 

Розробники проекту Концепції Кодексу України про адміністративні проступки 

[202] наголошують на доцільності кодифікації в цьому законодавчому акті всіх 

норм, що передбачають склади адміністративних проступків, за які встановлена 

відповідальність приватних фізичних і юридичних осіб, а отже, варто намагатися 

надалі не визначати в інших нормативних актах відповідальність приватних 

фізичних та юридичних осіб за вчинення адміністративних проступків (п. 4 

Концепції). 
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Варто зауважити, що в адміністративно-правовій науці напрацьовуються 

найрізноманітніші концепції стосовно оновлення законодавства про 

адміністративну відповідальність. Однак запропоноване Концепцією 

адміністративної реформи в Україні [203] оновлення КУпАП, на жаль, до 

сьогодні залишається нереалізованим. Водночас пожвавлення дискусій у цій 

сфері частково можна пов’язати з реформою системи кримінальної юстиції [204]. 

Деякі вчені пропонують піти шляхом тих європейських країн, які не мають 

єдиного кодифікованого акта, що установлював би відповідальність за 

адміністративні проступки. Відповідальність за адміністративні делікти у цих 

країнах передбачено галузевими законами (у сфері екології, ветеринарії, 

транспорту, промисловості). Прибічники вказаного підходу пропонують 

«декодифікувати» чинний КУпАП і «розпорошити» склади адміністративних 

проступків за різними законами, які регулюють відносини в окремих сферах 

державного й суспільного життя [205]. 

Прихильники іншої концепції, незважаючи на існуючий зарубіжний досвід, 

не погоджуються з такою точкою зору, оскільки «декодифікація» вітчизняного 

законодавства про адміністративну відповідальність значно ускладнить процес 

правозастосування [206]. 

Зважаючи на викладене, є сенс погодитися з думкою науковців, які, 

наголошуючи на необхідності реформування вітчизняного адміністративно-

деліктного законодавства, водночас стримано ставляться і до ідеї його повної 

кодифікації, і до повної «декодифікації». 

На думку професора А.Т. Комзюка, окремі законодавчі акти, які регулюють 

питання адміністративної відповідальності, варто включати до КУпАП, що 

сприятиме послідовній кодифікації законодавства про адміністративні 

правопорушення. Воднораз норм деяких законодавчих актів, що передбачають 

адміністративну відповідальність, до КУпАП не включено, що не є нормою, 

оскільки вже кодифіковане законодавство потребує ніби додаткової кодифікації. 

Отже, слід передбачити механізм, який забезпечив би концентрацію всіх норм, які 

встановлюють адміністративну відповідальність саме в цьому Кодексі. Інші ж 



138 
 

  

нормативні акти можуть лише обумовлювати її певні особливості в тих чи інших 

сферах за умови, що ці особливості не можна передбачити в КУпАП [162]. 

Поміркований підхід, взятий за основу урядового проекту Кодексу України 

про адміністративні проступки, можна вважати найбільш вдалим. З одного боку, 

було зроблено серйозний крок у напрямі подальшої кодифікації законодавства 

про адміністративну відповідальність (попередньо Особлива частина нового 

Кодексу налічувала майже 500 статей), а з іншого – до проекту так і не увійшло 

багато проступків, передбачених галузевими законами [206]. 

Роботу в цьому напрямі слід пожвавити у зв’язку з тим, що 22.06.2017 за 

№ 6480 зареєстровано проект Закону «Про визнання такими, що втратили 

чинність, актів органів державної влади і управління Української РСР та 

Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ «Про 

порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу 

РСР» та такими, що не застосовуються на території України, актів органів 

державної влади і управління Союзу РСР» [207]. Згідно з абз. 2 ч. 2 р. ІІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» тимчасово, до прийняття законодавчих та 

інших нормативно-правових актів України, що регулюють відповідні 

правовідносини, на території України застосовуються не більше ніж три роки з 

дня набрання чинності цим Законом – це кодифіковані акти Української РСР, 

Основи законодавства Союзу РСР. Отже, до цього переліку потрапляє і чинний 

КУпАП 1984 р. 

Підсумовуючи викладене, підкреслимо, що наявність вичерпного переліку 

підстав для притягнення до адміністративної відповідальності, закріпленого в 

законодавчих актах, гарантує особі, яка притягується до юридичної 

відповідальності, правильне і однозначне застосування всіма суб’єктами 

правовідносин норм матеріального права. 

На нашу думку, варто систематизувати перелік видів правопорушень, 

передбачених нормами двох законодавчих актів, та закріпити його в КУпАП. 
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2.2. Склад адміністративного правопорушення щодо запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення 

 

Правова кваліфікація адміністративного проступку неможлива без 

вирішення такої передумови, як визначення адміністративного проступку, його 

сутності, ознак та місця серед інших правопорушень, що на сьогодні трактують 

неоднозначно в науці адміністративного права, законопроектах та проектах нових 

кодексів України про адміністративні проступки. Чинний КУпАП у ст. 9 поряд із 

визначенням поняття «адміністративне правопорушення» зазначає ще один 

термін – «проступок», що дає підстави зіставити ці поняття, дослідити їх 

тотожність або, навпаки, відмінність. Пошук відповідей на зазначені вище 

питання свідчить, що вчені мають кардинально протилежні думки. 

Приміром, професор А.Т. Комзюк, аналізуючи ст. 9 КУпАП, зазначає, що в 

законі одночасно наведено та ототожнюються два терміни: «адміністративне 

правопорушення» й «адміністративний проступок». Однак, на його думку, ці 

поняття не тотожні, оскільки адміністративне правопорушення означає 

порушення будь-якої адміністративно-правової норми, незалежно від того, чи 

передбачено за це відповідальність. Адміністративний проступок слід розглядати 

як вид адміністративного правопорушення, за яке встановлено адміністративну 

відповідальність [162, 14]. Професор Д.М. Лук’янець, вивчаючи правову природу 

публічної відповідальності, не розмежовує адміністративний проступок та 

адміністративне правопорушення, почергово використовуючи їх як синоніми [26]. 

Дослідження походження та співвідношення понять «адміністративний 

проступок» та «адміністративне правопорушення», проведені В.К. Колпаковим, 

свідчать про те, що «адміністративний проступок» та «адміністративне 

правопорушення» мають різне історико-правове коріння. Перше походить із 

кримінального права і виникло в процесі спроб його вдосконалення шляхом 
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розмежування різних кримінальних діянь за ступенем суспільної небезпеки [78, 

21–22]. 

Своєю чергою, професори І.П. Голосніченко [68, 432–433], Л.В. Коваль 

[208, 27] та інші науковці [209, 229–383] вважають, що законодавче ототожнення 

понять «адміністративне правопорушення» і «адміністративний проступок» 

означає, що адміністративна відповідальність може настати за порушення 

загальнообов’язкових правил, які регулюються нормами різних галузей права за 

статтями р. ІІ Особливої частини КУпАП, де міститься більш виважене посилання 

на Особливу частину КУпАП як єдине джерело опису такого роду діянь і санкцій. 

Д.М. Бахрах під адміністративним проступком розуміє будь-які дії або 

бездіяльність, що порушують норми адміністративного та інших галузей права, за 

які законом передбачена можливість накладення адміністративних стягнень [210, 

547]. 

На думку Т.О. Коломоєць, адміністративним правопорушенням слід 

вважати будь-яке порушення адміністративного права, тоді як адміністративним 

проступком є протиправне вчинення діянь, за які законодавством передбачене 

накладення адміністративного стягнення, що, власне, й обумовлює необхідність 

використовувати термін «адміністративний проступок» і перейменувати Кодекс 

України про адміністративні правопорушення на Кодекс України про 

адміністративні проступки [146, 35–36]. Професор В.К. Колпаков наголошує, що 

підставою адміністративної відповідальності є не тільки адміністративне 

правопорушення (проступок), а й порушення норм інших галузей права у 

випадках, прямо передбачених чинним законодавством [24, 291]. 

Як вважає В.М. Бевзенко, ураховуючи науково-теоретичне розмежування 

понять «адміністративне правопорушення» та «адміністративний проступок», 

їхнім ознакам слід надати законодавче обґрунтування, позаяк вони є підставою 

адміністративної відповідальності, впливають на кваліфікацію дій чи 

бездіяльності порушника вимог закону, передбачають можливість застосування 

заходів адміністративного впливу, вибір відповідного виду і розміру стягнення 

[211]. Між тим, В.К. Колпаков схильний вважати, що термін «проступок» дає 
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можливість визначити ознаки адміністративного проступку, які містяться в 

КУпАП (наприклад, у ст. 1, 9 – 11, 247). Їх аналіз свідчить, що законодавець 

використовує два підходи для фіксації ознак діяння, яке кваліфікуватимуть як 

адміністративний проступок
11

. 

На думку професора А.І. Берлача, лише окремі ознаки фактичного діяння 

мають кваліфікуюче значення. Щоб кваліфікувати адміністративний проступок, 

уповноважений суб’єкт повинен зіставити фактичне діяння з нормою закону й 

установити наявність усіх ознак адміністративного проступку в загальному масиві 

фактичних ознак посягання. Для полегшення процесу кваліфікації в 

адміністративному праві сформовано спеціальну логічну конструкцію – склад 

адміністративного проступку. Склад – це своєрідний шаблон, на основі якого 

фактичні ознаки будь-якого вчинку співвідносяться (зіставляються, 

порівнюються) з юридичними ознаками існуючих адміністративних проступків. 

Він дає змогу зробити висновок про суспільну небезпеку діяння, конкретизувати 

його, вирізнити з-поміж решти подібних, обрати належний захід державного 

примусу [10; 212]. 

Адміністративний проступок характеризується сукупністю певних 

притаманних йому ознак. Серед науковців прийнято виділяти загальні та 

конкретні ознаки [78, 24], об’єктивні та суб’єктивні ознаки [213], які відображено 

у відповідних статтях КУпАП. 

Як ми зазначали раніше, найбільш дискусійною на сьогодні є така ознака 

адміністративного проступку, як суспільна небезпека або суспільна шкідливість. 

Дослідження професора В.К. Колпакова щодо суспільної небезпеки або 

                                         
11 У першому випадку наводиться перелік конкретних ознак: протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи 

бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок 

управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Дані ознаки (суспільна небезпека, 

протиправність, винність, караність) є характерними для будь-якого адміністративного проступку та засвідчують 

фактичну підставу адміністративної відповідальності і є її матеріальним змістом. У другому випадку законодавець 

застосовує термін, який є узагальненою абстракцією, позначаючи не конкретні фактичні дії та їх наслідки, а 

результати наукового осмислення емпіричних знань про адміністративний проступок. Це термін «склад 

адміністративного проступку». 

Ознаки, наведені в законі, зокрема в ст. 9 КУпАП, є ознаками апостеріорними. Ознаки, які містить поняття 

«склад адміністративного проступку», є ознаками апріорними. Апостеріорні (емпіричні) ознаки адміністративного 
проступку фіксуються в законі як результат узагальнення історичного досвіду щодо детермінації небажаних для 

суспільства діянь. Їх нормативне закріплення є орієнтиром для попередньої кваліфікації адміністративного 

правопорушення. Характеристика апріорних ознак збігається з характеристикою компонентів поняття «склад 

адміністративного проступку» [78, 23–26]. 
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суспільної шкідливості дають змогу стверджувати, що категорія «суспільна 

шкідливість» є онтологічною. Наявність чи відсутність суспільної небезпеки 

неможливо встановити шляхом онтологічного опису – вона має бути доведена 

[78, 29–30]. Зазначимо, що при кваліфікації злочину, передбаченого ст. 209-1 

ККУ, або адміністративного проступку, передбаченого ст. 166-9 КУпАП, 

необхідно враховувати, що в ст. 209-1 ККУ передбачено кримінальну 

відповідальність за вчинення саме умисного діяння, яке заподіяло істотну шкоду, 

охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам в той час, як ст. 166-9 

КУпАП передбачено відповідальність за вчинення діяння, скоєного як умисно, 

так і з необережності. 

Протиправність як характеристика адміністративного проступку означає, 

що певне діяння, передбачене нормами права, може спричинити шкоду або 

загрозу заподіяння такої шкоди охоронюваним законом суспільним інтересам 

[40]. Винність означає певне психічне ставлення особи до вчинюваного нею 

діяння та його наслідків. Адміністративна караність означає, що 

адміністративним проступком може бути лише таке діяння, за яке законом 

передбачено адміністративне стягнення.  

Деякі вчені виділяють й інші ознаки проступку, наприклад діяння та об’єкт 

посягання, осудність. Водночас ніякі думки, настрої, переживання та інші 

психічні процеси, що відбуваються в людській голові, не можуть бути 

проступком. Адміністративним проступком, передбаченим ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, 

встановлено, що воно може бути у формі дії чи бездіяльності особи (приміром, 

неподання або несвоєчасне подання інформації про фінансові операції), в той час 

як ч. 1 ст. 209-1 ККУ передбачено лише вчинення умисних дій. 

Отже, під адміністративним проступком у сфері запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення слід розуміти 

суспільно небезпечне, шкідливе, протиправне, винне діяння у сфері запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
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тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за 

настання якого законом передбачено адміністративну відповідальність. 

Дослідження складу адміністративного проступку у сфері запобігання 

легалізації (відмиванню) злочинних доходів, на нашу думку, потребує 

детальнішого наукового аналізу. 

Наявність або відсутність складу адміністративного проступку в діях чи 

бездіяльності особи є передумовою притягнення її до відповідальності. Саме тому 

в ст. 247 КУпАП до обставин, що зумовлюють закриття провадження у справі про 

адміністративне правопорушення, серед іншого зараховують і відсутність події та 

складу адміністративного правопорушення [20]. Отже, уповноважений орган 

мусить довести наявність факту складу адміністративного проступку, в іншому 

випадку особу не вправі притягнути до відповідальності. 

У процесі правової кваліфікації адміністративного проступку важливе 

значення має правильна практична класифікація окремих складів 

адміністративних правопорушень. До слова, в теорії адміністративного права 

існує багато класифікацій складів адміністративних правопорушень. Скажімо, 

серед них виокремлюють такі: 1) залежно від ступеня суспільної небезпеки – 

основні і кваліфіковані; 2) за характером шкоди – матеріальні і формальні; 3) 

залежно від суб’єкта проступку – особисті і службові (посадові); 4) на основі 

структури – однозначні й альтернативні; 5) відповідно до особливості конструкції 

– описові і бланкетні (відсильні), 6) за ознакою форми вини – навмисні та 

необережні; 7) за ознакою мотиву поведінки – корисливі та некорисливі [78, 45, 

48]. 

Розглянемо класифікацію адміністративних складів в аналізованій сфері, які 

залежно від ступеня суспільної небезпеки поділяють на основні та кваліфіковані. 

Ступінь суспільної небезпеки однотипних проступків може змінюватися залежно 

від наявності тих чи інших ознак. Наприклад, ч. 3 ст. 24 Закону передбачено 

однотипні склади проступків, а ч. 4 ст. 24 Закону – кваліфіковані склади. 

Існують основні ознаки складу проступку, тобто ті, які притаманні кожному 

випадку його виникнення, а також такі, які настають не завжди, але в разі 
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виникнення змінюють ступінь суспільної небезпеки вчинюваного 

адміністративного проступку. Їх називають кваліфікуючими. 

Кваліфікуючі ознаки можуть бути визначені в самій статті, що закріплює 

склад адміністративного проступку. Найчастіше використовують такі 

кваліфікуючі ознаки, як повторність, наявність або можливість настання 

шкідливих наслідків тощо. При цьому під повторністю порушення СПФМ вимог 

Закону та/або підзаконних нормативно-правових актів необхідно розуміти 

порушення, вчинене протягом трьох років після дня виявлення СДФМ 

аналогічного порушення, за яке до СПФМ прийнято рішення про застосування 

санкцій відповідно до Закону, а отже, це змінює ступінь суспільної небезпеки. 

Залежно від характеру шкоди, спричиненої адміністративним проступком, 

виділяють матеріальні та формальні склади. Якщо протиправним діянням 

нанесено матеріальну шкоду і про це чітко зазначено у відповідній статті КУпАП, 

то це, зрозуміло, є матеріальним складом адміністративного проступку. Якщо ж 

передбачене КУпАП протиправне діяння не містить ознак настання матеріальних 

шкідливих наслідків, то такий склад проступку буде формальним (скажімо, 

ненадання, несвоєчасне надання, порушення порядку надання 

Держфінмоніторингу інформації у випадках, передбачених законодавством (ч. 1 

ст. 166-9 КУпАП)). Тобто одразу не зрозуміло, яку шкоду завдано у зв’язку з 

порушенням процедури надання інформації про фінансові операції. 

Проступки з формальними складами вважаються вчиненими незалежно від 

того, спричинили вони шкідливі наслідки, чи ні. 

Залежно від суб’єкта проступку виділяють особисті і службові склади. 

Правопорушення з особистим складом вчиняють фізичні особи (громадяни, 

іноземці, особи без громадянства), а адміністративні проступки зі службовим 

складом – посадові або службові особи. Так, ч. 1 ст. 166-9 КУпАП чітко вказує, 

що суб’єктами відповідальності є посадові особи СПФМ, члени ліквідаційної 

комісії, ліквідатори або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб. 
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Надзвичайно важливим у практиці правової кваліфікації адміністративного 

проступку є класифікація складів адміністративного проступку залежно від 

структури на однозначні та альтернативні. Однозначні склади – це такі склади, 

які охарактеризовують ознаки адміністративного проступку, який містить одне 

діяння в межах однієї правової норми – приміром, порушення порядку зупинення 

фінансової операції (абз. 5 ч. 3 ст. 24 Закону). В альтернативних складах 

описуються діяння в межах однієї правової норми, але цих діянь є кілька. Для 

настання адміністративного проступку достатньо вчинити як одне з них, так і 

кілька або всі. Для прикладу наведемо ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, яка встановлює 

відповідальність за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта 

(представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта або 

ненадання, несвоєчасне надання, порушення порядку надання інформації до 

Держфінмоніторингу у випадках, передбачених законодавством, тощо. Для 

кваліфікації діяння як адміністративного проступку достатньо вчинити будь-яку з 

цих дій, тобто не надати або несвоєчасно надати, або порушити порядок надання 

інформації; вчинити кілька будь-яких з цих дій або ж усі перераховані вище дії. 

Залежно від особливостей конструкції склади адміністративного проступку 

поділяють на описові та бланкетні. Описовими є такі склади, які детально 

описують сутність та повністю розкривають зміст адміністративного проступку 

(зокрема, ненадання інформації про фінансову операцію). Бланкетним складам 

притаманно не розкривати цілком сутності діяння, що вважається 

адміністративним проступком, а лише вказувати на інші склади, що містять 

ознаки відповідного проступку (наприклад, порушення порядку надання 

інформації, установленого КМУ). 

Дослідження складу адміністративних проступків посідає особливе місце, 

оскільки завдяки йому виявляються протиправні діяння, відбувається їх 

кваліфікація та призначаються санкції, адекватні вчиненому проступку. На думку 

В.К. Колпакова, склад є описом ще не вчиненого, але передбачуваного чи 

можливого діяння в законі. Для такого опису використовують виключно 

юридично значущі (конструктивні) ознаки, що характеризують діяння як 
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правопорушення [78, 43]. Ю.П. Битяк визначає адміністративне правопорушення 

як сукупність установлених законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, які 

характеризують діяння як адміністративне правопорушення (проступок) [214]. 

С.Т. Гончарук характеризує юридичний склад адміністративного правопорушення 

як передбачену нормами права сукупність ознак (елементів), за наявності яких те 

чи інше протиправне діяння можна оцінити як адміністративне правопорушення 

[215]. В.Б. Авер’янов виокремлював склад адміністративного проступку як 

передбачену нормами права сукупність ознак, за наявності яких відповідне 

протиправне діяння визначається саме як адміністративний проступок [68, 214]. 

Структурними елементами складу адміністративного правопорушення є: 

об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона. 

Відповідно до положень ч. 1 ст. 9 КУпАП дії або бездіяльність особи можна 

кваліфікувати як правопорушення лише за умови, якщо вони посягають на 

встановлений громадський порядок, власність, права і свободи громадян і за які 

передбачено адміністративну відповідальність [20]. Фактично КУпАП надає 

вичерпний перелік об’єктів адміністративних правопорушень, однак 

загальновідомо, що охоронювані нормами КУпАП суспільні відносини 

регулюються іншими законами. У нашому випадку охороняються суспільні 

відносини, що виникають у сфері запобігання легалізації (відмиванню) злочинних 

доходів. Однак для того, аби виокремити його особливості, необхідно 

класифікувати об’єкти адміністративних правопорушень. 

Загальновідомо, що об’єктом адміністративного проступку є те, на що він 

посягає, проти чого спрямований. За своєю природою адміністративний 

проступок є антисоціальним, небезпечним для суспільства явищем, що має 

негативні наслідки. Класифікація об’єктів проступків має важливе як теоретичне, 

так і практичне значення, адже саме класифікація дає змогу чітко визначити 

об’єкт кожного діяння, його місце в загальній системі відносин, що охороняються 

адміністративними санкціями, його цінність. З її допомогою структурують весь 

масив суспільних відносин, що охороняються в адміністративному порядку, 
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правильно кваліфікують протиправні діяння, а також обирають оптимальний захід 

впливу на правопорушника [216, 54]. 

Професор Ю.П. Битяк означає родовий об’єкт як групу однорідних або 

тотожних суспільних відносин; видовий об’єкт – як відокремлену групу 

суспільних відносин, спільних для деяких проступків; безпосередній об’єкт – як 

конкретні суспільні відносини, поставлені під охорону закону [214]. Родовим 

об’єктом адміністративно-правової охорони є суспільні відносини, що виникають 

у сфері фінансів і підприємницької діяльності. Видовим об’єктом є суспільні 

відносини, що виникають у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. Безпосередній об’єкт – це суспільні 

відносини, що охороняються ст. 166-9, 188-34 КУпАП та Законом. 

Схарактеризована структура суспільних відносин, що становить об’єкт 

адміністративно-правової охорони, є досить складною. Це пояснюється 

характером зв’язків, що виникають між суб’єктами в результаті їх діяльності на 

основі спеціального законодавства. Проаналізувавши положення КУпАП та 

Закону, можна виокремити такі безпосередні об’єкти адміністративно-правової 

охорони, зокрема: 

порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів (осіб) 

у випадках, передбачених законодавством; 

невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації 

фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому 

моніторингу; 

ненадання, несвоєчасне надання, порушення порядку надання або надання 

Держфінмоніторингу недостовірної інформації у випадках, передбачених 

законодавством; 

порушення порядку зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) 

[47]. 

Об’єктивній стороні адміністративного правопорушення властиві ознаки, 

які визначають акт зовнішньої поведінки правопорушника. До таких ознак 
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Ю.П. Битяк зараховує: діяння (дія чи бездіяльність), їх шкідливі наслідки, 

причинний зв’язок між діяннями й наслідками, місце, час, обстановка, спосіб, 

знаряддя та засоби вчинення проступку [214]. Необхідно, на нашу думку, 

проаналізувати ознаки, властиві об’єктивній стороні адміністративного 

правопорушення в досліджуваній сфері. Основною ознакою, вважаємо, є 

наявність протиправного діяння. Як зазначено в ст. 4 Закону, до протиправних 

«належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з 

активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, 

спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких 

активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, 

місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само 

набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення 

злочину» [47]. Отже, відповідно до змісту цієї правової норми Закону, 

протиправними визнаються лише дії особи, спрямовані на легалізацію 

(відмивання) злочинних доходів. 

Постає питання, чи можна бездіяльність посадової особи кваліфікувати як 

протиправну? Щоб відповісти, потрібно ще раз проаналізувати положення ст. 

166-9 КУпАП, де використовуються такі конструкції, як «неподання інформації 

уповноваженому органу», а згідно зі ст. 188-34 КУпАП адміністративна 

відповідальність настає за невиконання законних вимог уповноважених осіб 

відповідних органів у сфері фінансового моніторингу. Крім того, в ч. 1 ст. 9 

КУпАП зазначено, що адміністративним правопорушенням (проступком) може 

визнаватися дія або бездіяльність [20]. Таким чином, протиправна бездіяльність 

посадової особи може бути підставою притягнення її до відповідальності за 

порушення вимог законодавства в досліджуваній сфері. Отже, відсутність факту 

вчинення дії або бездіяльності виключає склад адміністративного 

правопорушення. Зважаючи на зазначене, прийнятною є позиція, згідно з якою 

адміністративна відповідальність настає тільки за об’єктивовану поведінку 

людини – діяльність або бездіяльність. Спосіб думок, наміри, що не набули 
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вираження, як правопорушення розглядати не можна, саме тому законодавець 

передусім описує їх зовнішні прояви [217]. 

Уважаємо, що шкідливі наслідки, причинний зв’язок між діяннями й 

наслідками, місце, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення проступку є 

факультативними ознаками об’єктивної сторони. Настання шкідливих наслідків і 

причинний зв’язок властиві матеріальним складам правопорушень (наприклад, 

дрібне хуліганство). Адміністративним правопорушенням в аналізованій сфері є 

правопорушення з формальним складом, тобто настання шкідливих наслідків – це 

необов’язкова ознака об’єктивної сторони. 

Важливе значення має час вчинення адміністративного правопорушення, 

особливо з огляду на те, що в нормах Закону та КУпАП закріплено 

відповідальність за несвоєчасне надання інформації СДФМ. Як правило, 

відповідні органи, звертаючись до СПФМ з вимогою надати необхідну 

інформацію, вказують строк надання відповіді. Пунктом 12 ч. 2 ст. 6 Закону 

передбачено, що в разі неможливості забезпечити дотримання строків з 

об’єктивних причин
12

 СПФМ зобов’язаний погодити із Держфінмоніторингом 

термін надання запитуваної інформації протягом робочого дня в день одержання 

запиту, але не пізніше наступного робочого дня. 

Відповідно до чинного законодавства України адміністративні 

правопорушення можуть вчинятися як фізичними, так і юридичними особами, які 

мають здатність «отримувати відповідний комплекс юридичних прав і обов’язків 

адміністративно-правового характеру й нести відповідальність за їх реалізацію» 

[214, 87]. Отже, суб’єктом адміністративного правопорушення може бути особа, 

яка володіє достатнім рівнем адміністративної право-, діє- та деліктоздатності, 

тобто є правосуб’єктною. 

                                         
12 Об’єктивними причинами можуть бути, наприклад, обсяг інформації, що запитується, форми її надання, 

одержання даних з архівів тощо. У такому випадку суд повинен чітко встановити момент направлення відповіді. 

Яскравим прикладом може бути справа № 206/2334/15-п [218], в якій посадова особа ПАТ «Банк Восток» надала 

запитувану інформацію із запізненням в один робочий день. Суд акцентував увагу на тому, що відповідно до абз. 4 

п. 1.12 р. І Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління 

НБУ від 14.05.2003 № 189, датою та часом відправлення банком інформації до Держфінмоніторингу є фіксація 
дати та часу відправлення банком відповідних файлів інформаційного обміну на вузлі електронної пошти НБУ. 

Тобто, якщо особа первинного моніторингу надіслала відповідь вчасно, але з технічних причин вона не була 

отримана Держфінмоніторингом, склад адміністративного правопорушення в діях особи буде відсутній. Інші 

ознаки об’єктивної сторони (місце, обстановка, спосіб вчинення проступку) слід вважати факультативними. 
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Варто зазначити, що раніше однією з підстав розмежування 

адміністративної відповідальності від кримінальної було те, що до кримінальної 

відповідальності притягаються лише фізичні особи, а до адміністративної – 

фізичні та юридичні особи [212]. На сьогодні ця позиція змінилась у зв’язку з 

прийняттям Закону України від 23.05.2013 № 314-VII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності 

юридичних осіб», яким внесено зміни до ККУ, КПК та Закону України від 

23.12.1993 № 3782-XII «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» в частині, зокрема, доповнення ККУ новим р. ХІV-1 

«Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб». Згадані зміни 

визначають перелік злочинів, за вчинення яких уповноваженою особою 

юридичної особи до останньої застосовуються заходи кримінально-правового 

характеру, підстави для звільнення юридичної особи від їх застосування, види 

заходів та загальні правила їх застосування [123]. 

Дослідження положень КУпАП приводить до висновку, що законодавець 

розрізняє три категорії суб’єктів адміністративних правопорушень: загальні; 

спеціальні; особливі. До загальних суб’єктів зараховуємо осіб, які досягли 16-

річного віку, з якого настає адміністративна відповідальність. Групу спеціальних 

суб’єктів складають особи, яким властиві спеціальні ознаки (наприклад, зайняття 

певної посади, здатність керувати транспортним засобом, наявність дозволу на 

носіння і зберігання зброї тощо). Особливими суб’єктами є особи, на яких 

поширюється дія спеціального законодавства (судді, військовослужбовці, 

прокурори та ін.). 

Що ж до суб’єктів відповідальності за порушення антилегалізаційного 

законодавства, то згідно із Законом та КУпАП вони є спеціальними. Адже 

особами, щодо яких складено протоколи про адміністративні правопорушення та 

застосовано адміністративні стягнення, можуть бути посадові особи СПФМ, 

члени ліквідаційних комісій, ліквідатори або уповноважені особи Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб та посадові особи підприємств, установ, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_001/paran2#n2
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_001/paran2#n2
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3782-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3782-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3782-12
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організацій, а також громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, які не є 

СПФМ (ч. 1 та 2 ст. 166-9 КУпАП). 

З огляду на зазначене вище спробуємо відповісти на такі основні запитання: 

кого законодавець розглядає СПФМ? 

чи можуть громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності – бути СПФМ? 

хто є посадовою особою СПФМ? 

На перше запитання відповідь надає ст. 5 Закону. 

Відповідь на друге питання можемо знайти в ч. 3 ст. 24 Закону, якою 

передбачено застосування до СПФМ – юридичних осіб – більших розмірів 

штрафних санкцій, а до СПФМ, які не є юридичними особами, – меншого 

розміру. Проте у зв’язку з тим, що процедури притягнення до адміністративної 

відповідальності за КУпАП та Законом різні (у першому випадку рішення 

приймає суд, у другому – СДФМ), виникає запитання: за якою процедурою можна 

притягнути до відповідальності громадян-суб’єктів підприємницької діяльності. 

Тож, зазначену норму необхідно вилучити з положень КУпАП, оскільки вона 

дублює положення Закону в частині суб’єктів відповідальності: СПФМ – 

юридичних осіб та СПФМ, які не є юридичними особами. 

Водночас на практиці можуть виникнути труднощі щодо неоднозначного 

застосування до винних осіб різних розмірів стягнень. Приміром, згідно з абз. 2 

ч. 3 ст. 24 Закону розмір стягнення для СПФМ, які не є юридичними особами, 

становить до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тоді як ч. 1 ст. 

166-9 КУпАП передбачено розмір стягнення в розмірі від 100 до 200 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є значно вищим. Ураховуючи 

викладене вище, пропонуємо виключити з ч. 1 ст. 166-9 КупАП слова «громадян – 

суб’єктів підприємницької діяльності». 

Відповідаючи на третє запитання, передусім наголосимо, що в Законі немає 

визначення терміна «посадова особа», затим проаналізуємо деякі наукові підходи 

до вирішення цього питання. Існує думка, що посадовою особою слід вважати 

особу, наділену владними повноваженнями відносно певного кола осіб – надавати 

їм певні права чи покладати на них певні обов’язки, за винятком осіб, які 
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виконують технічні обов’язки [219]. Варто наголосити, що повноваження 

посадової особи повинні делегуватися відповідно до чинного законодавства. 

Наприклад, у разі, якщо особа виконує обов’язки посадової особи СПФМ, то її 

призначення повинно підтверджуватися наказом або у випадку проведення 

перевірок уповноваженою посадовою особою СДФМ є особа, зазначена в 

направленні на відповідну перевірку та в наказі про проведення перевірок. 

Отже з огляду на сказане вище, ознака посадових осіб СПФМ – 

адміністративна правосуб’єктність, що виникає й припиняється з часу їх 

призначення і звільнення з відповідної посади. Звідси можна зробити висновок, 

що суб’єктами адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, 

передбаченого положеннями КУпАП, є лише ті посадові особи СПФМ, до 

компетенції яких належить вчинення дій щодо виконання вимог Закону, а також 

інших нормативно-правових актів СДФМ. Акцентуємо й на тому, що 

відповідальність за порушення законодавства в досліджуваній сфері може нести 

не лише СПФМ та його посадові особи, й будь-яка інша особа. Про це свідчить 

положення ч. 3 ст. 166-9 КУпАП. Тут немає вказівок на вчинення 

правопорушення чітко визначеним суб’єктом, натомість законодавець свідомо 

абстрагується та покладає відповідальність на невизначене коло осіб. Такий 

підхід, на нашу думку, є обґрунтованим з огляду на декілька причин. По-перше, 

посадова особа СПФМ може й не розголошувати інформації самостійно, а 

наприклад, передає дані третій особі, яка й розповсюджує отриману інформацію. 

По-друге, доступ до охоронюваної законом таємниці з огляду на певні обставини 

може отримати будь-яка особа, яка працює чи просто перебуває в офісних 

приміщеннях СПФМ. По-третє, законодавець свідомо передбачив можливість 

притягнення до відповідальності посадових осіб державних органів, що 

реалізують державну політику в досліджуваній сфері, а також інших посадових 

осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, в тому 

числі осіб у зв’язку з їх професійною та службовою діяльністю. 

Оскільки в Законі існує визначення термінів «додаткова інформація», 

«інформація, пов’язана з аналізом фінансових операцій», «таємниця фінансового 
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моніторингу», необхідно конкретизувати положення ч. 3 ст. 166-9 КУпАП, щодо 

розголошення якої саме інформації настає відповідальність. При цьому 

наголосимо, що аналогічні положення містяться в ч. 2 ст. 209-1 ККУ, відмінність 

яких від КУпАП полягає в предметі злочину (інформації про фінансові операції, 

що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу) та заподіянні 

істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих 

громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих 

юридичних осіб. 

Важливими є положення ч. 8 ст. 6 Закону в частині притягнення до 

адміністративної відповідальності спеціально визначених СПФМ, де заначено, що 

положення пп. «а» п. 6 ч. 2 цієї статті на них не поширюються, крім суб’єктів 

господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, 

електронне (віртуальне) казино, а отже, перелічені суб’єкти не зобов’язані 

надавати інформацію про фінансові операції, що підлягають обов’язковому 

фінансовому моніторингу, а тому не є суб’єктами адміністративної 

відповідальності згідно з абз. 3 ч. 3 ст. 24 Закону та ч. 1 ст. 166-9 КУпАП. 

Водночас ч. 5 ст. 8 Закону передбачає, що нотаріуси, адвокати, адвокатські 

бюро та об’єднання, особи, які надають юридичні послуги, аудитори, аудиторські 

фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, 

можуть не повідомляти спеціально уповноваженому органу про свої підозри в 

разі, коли відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом 

їхньої професійної таємниці, або вони мають привілей на збереження службової 

таємниці, а також у випадках виконання своїх обов’язків захисту клієнта, 

представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового 

врегулювання спорів, що виключає їх із числа суб’єктів адміністративної 

відповідальності за названі вище правопорушення [47]. 

Згідно з ч. 2 ст. 166-9 КУпАП передбачено притягнення до адміністративної 

відповідальності посадових осіб підприємств, установ та організацій, громадян-

суб’єктів підприємницької діяльності, які не є СПФМ, за ненадання, несвоєчасне 

надання або надання недостовірної інформації, пов’язаної з аналізом фінансових 
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операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, довідок та копій 

документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом) на 

запит Держфінмоніторингу. При цьому на сьогодні обсяг такої інформації КМУ 

не окреслено, тож і положення ч. 2 ст. 166-9 КУпАП не застосовуються. 

Абзацом 2 ч. 7 ст. 12 Закону передбачено, що посадові особи та інші 

працівники державних органів, НБУ не несуть, зокрема, адміністративної 

відповідальності за надання інформації Держфінмоніторингу. Проте НБУ не 

належить до кола суб’єктів надання інформації Держфінмоніторингу (копій 

документів), відомостей з баз даних, що їх ведуть органи державної влади, 

місцевого самоврядування та державні реєстратори згідно з ч. 6 ст. 12 Закону, а це 

унеможливлює притягнення посадових осіб НБУ до відповідальності за 

ненадання інформації. Отже, доцільно закріпити в ч. 3 ст. 166-9 КУпАП склад 

проступку, вчинюваного посадовими або службовими особами публічної 

адміністрації під час виконання ними владних повноважень. 

Варто зазначити, що нині діють положення Закону України від 03.11.2016 

№ 1728-VIII «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» [220] в частині заборони 

проведення перевірок суб’єктів господарювання. При цьому п. 4 р. ІІ Порядку 

проведення перевірок Держфінмоніторингом СПФМ, затвердженого наказом 

МФУ від 14.04.2015 № 436 [221], визначено перелік питань, які підлягають 

перевірці, а в абз. 19 п. 4 р. ІІ зазначеного вище Порядку перелічено питання, які 

не підлягають перевірці. 

Отже, підзаконним нормативно-правовим актом також можуть бути 

передбачені випадки, коли СПФМ не буде притягнутий до адміністративної 

відповідальності. 

Ще одним елементом складу адміністративного правопорушення в 

досліджуваній сфері є суб’єктивна сторона, яка проявляється в психічному 

ставленні особи до вчиненого нею протиправного діяння. Суб’єктивна сторона 

включає такі елементи: вина (умисна або необережна), мотив і мета. Виною 
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визнається психічне ставлення особи до вчиненого нею суспільно шкідливого 

діяння та його наслідків, яке виявляється у формі умислу або необережності [214]. 

Відповідно до положень КУпАП адміністративне правопорушення 

визнається вчиненим умисно, якщо особа, котра його вчинила, усвідомлювала 

протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала їх шкідливі 

наслідки і бажала або свідомо допускала настання цих наслідків. Разом з тим 

КУпАП не містить визначення вини, а лише закріплює визначення умисних 

правопорушень і таких, що вчинені з необережності. 

Адміністративне правопорушення визнають вчиненим з необережності, 

коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих 

наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх 

відвернення чи не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна 

була і могла їх передбачити [20]. Зазначимо, що встановлення факту вини є одним 

з основних завдань суду під час розгляду справ цієї категорії. Такі ознаки 

суб’єктивної сторони, як мотив та мета є факультативними. Мотивом слід 

вважати спонукання особи, які підштовхнули її до вчинення правопорушення, а 

метою є наслідок, якого особа намагалася досягнути в результаті своїх дій чи 

бездіяльності. 

Зупинимося, ще на двох особливостях цього порушення – це значна 

кількість операцій, що може бути здійснена протягом одного операційного дня 

(залежить від СПФМ), та відсутність автоматичної системи контролю. 

Приміром, постановою Святошинського районного суду м. Києва від 

10.01.2017 № 759/38/17 [222] ОСОБУ 1 визнано винною за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП. 

Судом установлено, що ОСОБА 1, яку призначено відповідальним працівником за 

проведення фінансового моніторингу, несвоєчасно подала до 

Держфінмоніторингу повідомлення про фінансові операції, які підлягають 

обов’язковому фінансовому моніторингу, а саме: направила файлом-

повідомленням XA0INFВО.601 інформацію про фінансові операції від 18.11.2016 

№№ 28252, 28253 лише 24.11.2016, тобто із запізненням на один робочий день, 

порушивши, таким чином, вимоги пп. «а» п. 6 ч. 2 ст. 6 Закону. У поясненнях, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_985676/ed_2017_01_05/pravo1/KD0005.html?pravo=1#985676
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_985676/ed_2017_01_05/pravo1/KD0005.html?pravo=1#985676
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_119/ed_2017_01_05/pravo1/T141702.html?pravo=1#119
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наданих ЗАТ «ПроКредитБанк», зазначено, що банком несвоєчасно подано до 

Держфінмоніторингу повідомлення про фінансові операції, які зареєстровані 

18.11.2016 у реєстрі фінансових операцій за №№ 28252, 28253, у зв’язку з 

великою кількістю операцій, які щодня виявляються та надаються до спеціально 

уповноваженого органу, а також у зв’язку з відсутністю автоматичного контролю 

системою. 

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, що узгоджуються між 

собою, суд прийшов до висновку про наявність у діях ОСОБИ 1 складу 

адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП. У 

цьому випадку, на нашу думку, при притягненні особи до адміністративної 

відповідальності за зазначене правопорушення необхідно з’ясувати: що призвело 

до несвоєчасного виявлення фінансових операцій, що необхідно вважати робочим 

днем і скільки в ньому годин, кількість посадових осіб СПФМ, задіяних при 

опрацюванні такої кількості операцій, а відтак, і розмір стягнення може бути 

іншим. 

На нашу думку, варто передбачити зміни щодо строків опрацювання 

фінансових операцій залежно від кількості операцій та кількості відповідальних 

працівників СПФМ, задіяних при опрацюванні такої кількості операцій. 

Досить цікавим і дискусійним є питання вини юридичної особи як 

потенційного суб’єкта вчинення адміністративного правопорушення в 

досліджуваній сфері. КУпАП оперує терміном «особа», не конкретизуючи, про 

яку саме особу йдеться в його окремих статтях – фізичну чи юридичну. Зі змісту 

ст. 12-17, 20, 34 КУпАП однозначно стає зрозуміло, що наразі суб’єктами 

адміністративних проступків можуть бути тільки фізичні особи. Тим часом норми 

про відповідальність юридичних осіб залишаються за межами інституту 

адміністративної відповідальності. Таку ситуацію можна спостерігати у великій 

кількості галузевих законів. Для позначення передбачених ними стягнень 

законодавець використовує терміни-замінники – санкції, заходи впливу, заходи 

примусу тощо. При цьому в ст. 24 Закону не конкретизовано, який саме вид 

відповідальності реалізовується під час їх застосування. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_985676/ed_2017_01_05/pravo1/KD0005.html?pravo=1#985676
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На думку Т.О. Коломоєць, відмінності, які відрізняють фізичних і 

юридичних осіб як суб’єктів правовідносин, обумовлюють і особливості їхньої 

адміністративної відповідальності, до яких належать, зокрема, відсутність у 

юридичних осіб власних психічних характеристик; участь юридичних осіб у 

правовідносинах через уповноважених представників; наявність у юридичних 

осіб внутрішньої організаційної структури [223]. 

Участь юридичних осіб у правовідносинах (провадженнях) через 

уповноважених представників обумовлює той факт, що дуже часто до 

відповідальності за вчинення певного правопорушення одночасно притягують і 

юридичну особу, і фізичну особу, котру зараховано до складу юридичної особи. 

Підставою адміністративної відповідальності в цьому разі є складне 

правопорушення [75, 94–96], а окремі автори вважають, що в цьому разі 

реалізується принцип двосуб’єктної відповідальності [224, 216].  

З огляду на зарубіжний досвід (наприклад, Закон ФРН про порушення 

порядку містить норми, що стосуються питань адміністративної відповідальності 

як фізичних, так і юридичних осіб [225]) та у світлі запровадження 

відповідальності юридичних осіб за адміністративні проступки неабиякої 

актуальності набуває питання інституціонального ставлення у вину [204]. Згідно з 

одним із трактувань вину поділяють на: об’єктивну – це вина організації з точки 

зору державного органу, що застосовує адміністративне покарання залежно від 

характеру конкретних дій або бездіяльності юридичної особи, котра порушує 

встановлені правила; суб’єктивну – відношення організації в особі її колективу, 

адміністрації, посадових осіб до протиправного діяння [226, 345]. На думку 

Т.О. Гуржія, кваліфікація таких проступків не потребує ґрунтовного аналізу 

психічного стану порушника з метою з’ясування його внутрішнього ставлення до 

своєї протиправної поведінки. Їх вчинення завжди усвідомлене і завжди винне. 

Тож відповідальність за них має наставати безвідносно до оцінки психічних 

процесів, а лише на основі констатації факту вчинення особою протиправних дій 

або бездіяльності [204]. 
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З огляду на наведені міркування варто поставити принцип об’єктивного 

ставлення в вину, згідно з яким особу визнають винною у вчиненні 

адміністративного проступку, якщо буде доведено: по-перше, що саме вона 

вчинила правопорушення; по-друге, що вона була спроможною вжити заходів з 

дотримання вимог правил і норм, за порушення яких передбачено 

адміністративну відповідальність, але не зробила цього. 

З викладеного вище можемо зробити висновок, що в юридичній особі, 

зазвичай, працює велика кількість людей, а отже, їх ставлення до вчиненого 

правопорушення може бути різним. У будь-якому випадку до відповідальності 

притягають посадову особу СПФМ, про що свідчить і судова практика. Крім того, 

в такому випадку дотримується один з основоположних принципів 

адміністративної відповідальності – принцип індивідуалізації. 

О.М. Стороженко вважає, що адміністративно-правова кваліфікація 

здійснюється на кожній зі стадій провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Основним видом адміністративно-правової кваліфікації є 

кваліфікація на стадіях адміністративного розслідування та розгляду справи. На 

стадії перегляду справи теоретично можливими є три самостійні види 

адміністративно-правової кваліфікації: адміністративно-правова кваліфікація в 

межах адміністративно-судового процесу, адміністративно-правова кваліфікація 

під час розгляду скарг в адміністративному (управлінському) порядку та 

адміністративно-правова кваліфікація під час апеляційного перегляду рішення по 

справі [227, 16]. Своєю чергою, помилки, що виникають під час правової 

кваліфікації адміністративних правопорушень, на думку С.М. Пазиніч, 

узагальнено можна класифікувати на три групи: 1) невизнання наявності складу 

правопорушення там, де він має місце; 2) визнання наявності складу 

правопорушення в діях, де він відсутній; 3) невірне обрання норми КУпАП для 

кваліфікації правопорушення [228, 5]. 

Визначення складу правопорушення має важливе практичне значення, адже 

дає змогу виявити, як фактичні ознаки будь-якого вчинку особи співвідносяться з 

юридичними ознаками, закріпленими в нормах чинного законодавства. Склад 
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адміністративного правопорушення в досліджуваній сфері є правопорушенням з 

формальним складом, що стає на заваді зробити швидкий висновок про наявність 

ознак настання шкідливих матеріальних наслідків. Отже, необхідність правильної 

кваліфікації вчинків з позиції СДФМ уможливлює висновок про суспільну 

небезпеку діяння, конкретизування і вирізнення його з-поміж інших подібних, 

визначення адекватних заходів впливу; з точки зору суб’єктів відповідальності – 

дає можливість діяти в межах установлених правил поведінки, не порушуючи їх, 

та нести відповідальність за конкретне правопорушення. Правильне визначення 

складу адміністративного проступку щодо відповідного протиправного діяння на 

основі різноманітних класифікацій складу має важливе значення у процесі 

правової кваліфікації адміністративного проступку. 

 

Висновки до Розділу 2 

1. Підставами адміністративної відповідальності за відмивання доходів є 

система адміністративно-правових норм, за допомогою яких закріплені: 

склад адміністративного правопорушення; 

види і розміри адміністративних стягнень; 

коло суб’єктів (органів та їх посадових осіб), уповноважених розглядати 

справи про адміністративні правопорушення і приймати щодо них відповідні 

рішення; 

процедура притягнення до адміністративної відповідальності та її 

процесуальне оформлення. 

2. Однією з особливостей адміністративної відповідальності за порушення 

вимог антилегалізаційного законодавства є те, що вона передбачена двома 

законодавчими актами, а саме КУпАП та Законом. В обох цих законодавчих актах 

визначено склади правопорушень, коло суб’єктів, уповноважених розглядати 

справи, й адміністративні стягнення за їх вчинення. 

3. Зважаючи на необхідність реформування адміністративно-деліктного 

законодавства, варто систематизувати перелік видів правопорушень, 

передбачених нормами двох законодавчих актів, та закріпити його в КУпАП. 
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4. Структура складу адміністративного правопорушення традиційно має 

чотири елементи – об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона. 

Відсутність хоча б одного елементу означає відсутність складу адміністративного 

правопорушення. 

Суттю кваліфікації адміністративного проступку є встановлення всіх ознак 

певного конкретного діяння і складу адміністративного правопорушення, що його 

передбачає. Необхідна і єдина для кваліфікації норма, що різниться від інших 

подібних більшістю ознак, яка повніше описує ознаки певного складу 

адміністративного правопорушення. Внаслідок цього для правильної кваліфікації 

адміністративного правопорушення необхідно вибрати і застосувати ту норму, 

яка найповніше описує ознаки вчиненого діяння. 

5. Основною проблемою у процесі правової кваліфікації адміністративного 

делікту є: помилки, що їх здійснюють уповноважені посадові особи СДФМ в 

процесі правової кваліфікації адміністративного делікту, що призводить до 

невірного обрання норми КУпАП для кваліфікації конкретного проступку; 

невизнання наявності складу адміністративного проступку в діянні, у якому він є; 

визнання наявності складу адміністративного проступку в діянні, у якому він 

відсутній. 

6. Внаслідок проведеного дослідження пропонуємо внести зміни до чинного 

законодавства, а саме до ст. 9 Закону та до ст. 166-9 КУпАП (виклавши її в новій 

редакції, де передбачити виключний перелік складів адміністративних 

правопорушень в аналізованій сфері) (див. Додаток А). 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

  

РОЗДІЛ 3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО 

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ 

(ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, 

ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ 

 

3.1. Адміністративно-правовий статус суб’єктів провадження у справах 

про порушення законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) 

доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 

 

Ефективність запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення безпосередньо залежить від діяльності 

органів державної влади, уповноважених чинним законодавством вчиняти дії, 

спрямовані на виявлення і запобігання відмиванню «брудних» коштів. 

Наука адміністративного права завжди приділяла увагу вивченню правового 

статусу суб’єктів владних повноважень. Зі становленням національної системи 

органів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів 

питання адміністративно-правового статусу Держфінмоніторингу та інших 

СДФМ набуває особливого наукового інтересу, оскільки на практиці досить часто 

неоднозначно визначається зміст та обсяг повноважень Держфінмоніторингу. 

Провадження у справах про адміністративні проступки у згаданій сфері 

покликано забезпечити з’ясування та встановлення всіх обставин справи та дати 

відповідь на запитання: винна особа чи ні. Передбачена нормами КУпАП 

процесуальна діяльність покликана встановити певну послідовність дій, якої 

дотримуються всі учасники провадження, що дасть змогу захистити їхні права та 

свободи, виконати покладені на них обов’язки, а також уникнути помилок. 

Фінансовий моніторинг, на думку І.М. Гаєвського (і з цим не можна не 

погодитися), є адміністративно-правовим засобом запобігання та протидії 
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легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. На його 

думку, адміністративно-правові засоби запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не зводяться лише до 

меж, які встановлені у відповідному спеціальному законодавстві та його 

термінології. Протидія має здійснюватися у фінансовій, адміністративній, 

кримінальній, кримінально-процесуальній та інших сферах діяльності, тому 

регулювання цих засобів повинно бути багатогалузевим, а сукупність методів та 

засобів має охоплювати максимально можливі сфери соціальної діяльності, 

спрямованої на протидію й боротьбу з «відмиванням» коштів [229, 142–146]. 

Слід пам’ятати, що фінансовий моніторинг необхідно розглядати не лише 

як фінансовий контроль. Скажімо, фінансовий моніторинг може грати роль 

забезпечувального елемента фінансового менеджменту на підприємствах, у 

фірмах і корпораціях, що дає їм можливість уникати значних прорахунків і 

пов’язаних з ними витрат. Умовно фінансовий моніторинг поділяють на два 

блоки: моніторинг фінансової діяльності підприємства (як процесу) і моніторинг 

фінансового стану (як характеристики на певний момент часу) [230]. Питанню 

визначення поняття «фінансовий моніторинг» присвячено праці Л.К. Воронової, 

Л.А. Савченко, О.П. Орлюк, А.О. Клименка, Т.О. Білько та ін. [11; 231; 232; 233; 

234; 235]. 

Іншим різновидом фінансового моніторингу є моніторинг зі сторони 

держави. Такий моніторинг має зовсім інший мотив – виявити та притягнути до 

відповідальності недобросовісних учасників економічного життя. Для цього 

потрібно налагодити систему державного моніторингу у фінансовій і всіх 

пов’язаних з ними сферах держави. З цією метою і прийнято національне 

законодавство, яке регулює відносини у цій сфері [229, 142–146]. За моделями 

організації та діяльності підрозділи фінансової розвідки поділяють на 

адміністративні, правоохоронні, судові та змішані. В Україні діє адміністративний 
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(посередницький) орган, що виконує функції отримання, аналізу та поширення 

інформації для передачі її правоохоронним органам [236]. 

Правовий статус СДФМ визначається їх місцем у системі фінансового 

моніторингу та комплексом повноважень, прав, обов’язків і завдань, що 

обумовлено нормативно-правовими актами. На зазначені органи покладено 

безпосередній контроль за виконанням СПФМ завдань та обов’язків, 

передбачених законодавством. Норми адміністративного права регулюють 

питання формування системи органів, її структуру, положення в механізмі 

держави, основні напрями діяльності, взаємини з іншими державними органами, 

недержавними організаціями й окремими особами. 

З опертям на характеристики функцій держави С.В. Сімов’ян дійшов 

висновку, що через визначення компетенції Держфінмоніторингу та інших СДФМ 

здійснюється вдосконалення та наповнення новим змістом економічної функції 

держави [237], а це, своєю чергою, логічно потребує доповнення і вдосконалення 

контрольної функції держави [228, 142–146]. При цьому необхідно враховувати, 

що регулювання і нагляд є найважливішими функціями державного управління; 

діяльність СПФМ є предметом державного управління і, відповідно, державного 

регулювання та нагляду; за результатами державного регулювання і нагляду 

застосовуються заходи адміністративного примусу щодо виявлених 

правопорушень [238]. 

З огляду на зазначене вище пропонуємо визначити зміст та особливості 

адміністративно-правового статусу Держфінмоніторингу і виробити пропозиції 

щодо змін антилегалізаційного законодавства. 

Гадаємо, розпочати слід з аналізу понять «правовий статус» та 

«адміністративно-правовий статус», оскільки розуміння цих категорій допоможе 

змістовно проаналізувати компетенцію Держфінмоніторингу. Не зважаючи на те, 

що жоден нормативно-правовий акт не містить визначення поняття «правовий 

статус», його досить часто використовує законодавець. Про це свідчать назви 

цілої низки законодавчих актів, зокрема, в положеннях ст. 7 Закону розкрито 

правовий статус відповідального працівника СПФМ. 
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Проаналізувавши зміст цієї норми, доходимо висновку, що законодавець 

наголосив на трьох основних аспектах: порядку призначення відповідального 

працівника; визначенню повноважень відповідального працівника; встановленню 

субординації. Як зазначає професор А.М. Колодій, правовий статус формують 

норми матеріального права, де встановлюються права та обов’язки учасників 

правовідносин [239, 169]. Наведене вище дає змогу, стверджувати, що на 

законодавчому і теоретичному рівнях правовий статус розглядають як сукупність 

структурних елементів, які й визначають його зміст. 

Одні вчені-адміністративісти до структури правового статусу зараховують 

суб’єктивні права та обов’язки суб’єкта права [240], інші – додатково 

виокремлюють правосуб’єктність (право- та дієздатність) [241]. Ми поділяємо 

думку перших щодо широкого розуміння змісту правового статусу і додатково 

вважаємо його структурними елементами ще й свободи, законні інтереси та 

деліктоздатність. Однак правовий статус фізичних, юридичних осіб і суб’єктів 

владних повноважень відрізняється за своєю природою та може змінюватися 

залежно від правовідносин, у яких суб’єкт права виступає стороною. 

Згідно з чинним законодавством Держфінмоніторинг є центральним 

органом виконавчої влади, основне завдання якого полягає в публічному 

адмініструванні сфери запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. Держфінмоніторинг виступає 

стороною в адміністративних правовідносинах і набуває адміністративно-

правового статусу за умови його адміністративної правосуб’єктності. Зазвичай, 

набуття адміністративної правосуб’єктності пов’язується з моментом державної 

реєстрації суб’єкта владних повноважень. Отже, щоб визначити зміст 

адміністративно-правового статусу Держфінмоніторингу, потрібно 

проаналізувати такі елементи, як адміністративна правосуб’єктність (право- і 

дієздатність); права та обов’язки Держфінмоніторингу. 

О.О. Чумак, приміром, зазначає, що правосуб’єктність не може бути 

елементом правового статусу, оскільки передує йому та є обов’язковою умовою 
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його набуття. Розвиваючи свою думку, вчений до структури адміністративно-

правового статусу зараховує нормативно закріплені права, обов’язки, обмеження, 

відповідальність за їх порушення та гарантії діяльності [242, 109]. Ми схильні 

вважати, що теорія науковця є дискусійною і не зовсім чітко відображає зміст 

адміністративно-правового статусу. 

За загальним правилом, адміністративна правосуб’єктність включає два 

основних елементи: здатність мати права і обов’язки – це адміністративна 

правоздатність; здатність реалізовувати надані права та обов’язки – 

адміністративна дієздатність [243, 186]. Постає запитання: чи варто додатково 

виокремлювати деліктоздатність особи, тобто її здатність нести відповідальність 

за вчинені правопорушення? Дієздатна особа апріорі несе відповідальність за свої 

вчинки, оскільки своїми діями створює для себе права та обов’язки, звідси – 

вважаємо недоцільним виділяти відповідальність як окремий структурний 

елемент правового статусу. Не зовсім зрозуміло, що має на увазі О.О. Чумак, 

розглядаючи «обмеження», як елемент адміністративно-правового статусу. 

Припустимо, йдеться про те, що суб’єкту права робити не можна, однак в 

адміністративному, як і в інших публічних галузях права, особа може вчиняти 

лише дії, дозволені законом, тобто суб’єктивне право визначає дозволену міру 

поведінки. Інша річ, що в деяких випадках можна не реалізовувати надані права і 

в такому разі доцільно говорити про адміністративно-правові свободи, тобто 

можливість особи самостійно вирішувати де, коли і яким чином скористатися 

суб’єктивними правами. 

Дискусійним, на нашу думку, є твердження про те, що адміністративна 

правосуб’єктність є умовою набуття адміністративно-правового статусу. З такою 

позицією можна погодитися лише якщо йдеться про загальний адміністративно-

правовий статус, однак є ще й спеціальний адміністративно-правовий статус, для 

набуття якого не достатньо лише адміністративної правосуб’єктності. 

Законодавець може передбачати цілу низку інших вимог: наприклад, 

кваліфікаційні вимоги або призначення особи на посаду відповідним розпорядчим 

документом тощо. Однак багато залежить від того, що саме вкладати в суть 
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категорії «структурний елемент». На нашу думку, структурними елементами є ті 

складові, які в поєднанні створюють адміністративно-правовий статус. З огляду 

на це адміністративна правосуб’єктність є саме структурним елементом, а не 

умовою набуття адміністративно-правового статусу. 

Виникнення адміністративної правосуб’єктності традиційно пов’язують з 

двома основними фактами: проведення державної реєстрації відповідного органу; 

прийняття уповноваженим органом рішення про створення центрального органу 

виконавчої влади. Скажімо, Державну службу фінансового моніторингу було 

створено шляхом реорганізації Державного комітету фінансового моніторингу 

України на підставі Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про 

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» [244]. Тобто 

управлінське рішення Президента України стало підставою виникнення 

адміністративної правосуб’єктності Держфінмоніторингу.  

Діяльність Держфінмоніторингу на сьогодні спрямовується та 

координується МФУ, а регулюється – цілою низкою нормативно-правових актів 

різної юридичної сили, зокрема: Конституцією України, Законом, актами 

Президента України і КМУ, наказами МФУ. Зважаючи на те, що зміст 

адміністративної правосуб’єктності Держфінмоніторингу утворює право- і 

дієздатність, варто проаналізувати законодавчо закріплений обсяг прав та 

обов’язків Держфінмоніторингу. У цьому ракурсі вдалою є позиція Д.М. Бахраха, 

відповідно до якої основною частиною правового статусу є компетенція органу 

влади, що складається із сукупності владних повноважень відносно певних 

предметів відання [245, 178]. Відповідно до Закону державний фінансовий 

моніторинг, який проводить Держфінмоніторинг, є сукупністю заходів із збору, 

обробки та аналізу інформації про фінансові операції, що подають суб’єкти 

первинного і державного фінансового моніторингу та інші державні органи, 

відповідні органи іноземних держав, іншої інформації, пов’язаної з підозрою в 

легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні 

тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або 
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іншими незаконними фінансовими операціями, а також заходів з перевірки такої 

інформації згідно із законодавством України [47]. 

Важливим моментом, на який слід звернути увагу, є те, що до предмета 

відання Держфінмоніторингу належить аналіз інформації про фінансові операції 

СДФМ, якими відповідно до норм того ж таки Закону є: НБУ, МФУ, 

Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, МЮУ, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг 

[47]. Водночас згідно з постановою КМУ від 29.07.2015 № 537 «Про 

затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу 

України» (далі – Положення) діяльність Держфінмоніторингу координується 

через МФУ [246], що створює передумови для впливу КМУ на діяльність 

Держфінмоніторингу і викликає сумніви щодо його незалежності в прийнятті 

рішень, хоча Законом таку незалежність передбачено (ст. 19 Закону). 

Ми навели лише основні повноваження МФУ, що мають безпосередній 

вплив на діяльність Держфінмоніторингу
13

 та на його незалежність, а отже, й на 

адміністративно-правовий статус. Така ситуація потребує проведення 

законодавчих змін шляхом виключення МФУ із числа СДФМ або ж деталізації 

регламентації способів координації Держфінмоніторингом СДФМ [247, 216]. 

Також не були закріплені на рівні Закону повноваження Держфінмоніторингу 

щодо забезпечення координації діяльності державних органів у сфері запобігання 

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

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення, що передбачені пп. 13 п. 4 Положення. 

У ст. 20 Закону закріплено права Держфінмоніторингу, зокрема, право 

одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від державних 

органів, посадових осіб, правоохоронних органів, судів, НБУ, органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій 

                                         
13 Безпосередньо в Положенні закріплено цілу низку повноважень МФУ щодо діяльності Держфінмоніторингу, 

зокрема: внесення пропозицій Прем’єр-міністру України щодо кандидатури на посаду Голови 

Держфінмоніторингу, погодження структури Держфінмоніторингу, погодження призначення на посади керівників 
структурних підрозділів Держфінмоніторингу, порушення питання щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, визначення пріоритетів діяльності Держфінмоніторингу, прийняття рішень щодо проведення 

перевірки діяльності Держфінмоніторингу, погодження розроблених Держфінмоніторингом проектів нормативно-

правових актів тощо. 
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інформацію (довідки, копії документів), у тому числі інформацію з обмеженим 

доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань. Водночас п. 2 

ч. 2 ст. 18 Закону закріплює право Держфінмоніторингу подавати запити до 

державних органів (крім НБУ), у тому числі до правоохоронних органів, органів 

прокуратури та судів, органів місцевого самоврядування, органів державної 

виконавчої служби, приватних виконавців, підприємств, установ, організацій 

щодо одержання інформації (у тому числі копій документів), необхідної для 

виконання покладених на нього завдань. 

З огляду на наведене вище важливе значення має зміст категорії «запит», 

визначення якого, на жаль, немає в положеннях Закону. Водночас Закон України 

від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» трактує запит як 

прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, якою 

той володіє [121]. І хоча запитувачем інформації є Держфінмоніторинг, 

неможливо чітко зрозуміти значення поняття «запит» як вимоги надати доступ до 

певних відомостей чи надати певну інформацію. 

Згідно з абз. 2 п. 1 р. І Порядку надання інформації щодо відстеження 

(моніторингу) фінансових операцій, затвердженого наказом МФУ від 23.12.2015 

№ 1168, запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) 

фінансових операцій (крім фінансових операцій, пов’язаних із виплатою 

заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів) – це 

документальне звернення Держфінмоніторингу, яке надсилається до суб’єкта з 

метою отримання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових 

операцій [190]. 

На нашу думку, положення Закону містять протиріччя, оскільки, з одного 

боку, Держфінмоніторинг має право отримувати інформацію від НБУ, а з іншого 

– Законом заборонено звертатися до цієї установи із запитами. 

На виконання зазначених завдань Держфінмоніторинг наділяється правами, 

які можна розділити на такі групи: 
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 організаційні (наприклад, організація та координація роботи з 

перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з 

питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників СПФМ); 

 аналітично-інформаційні (скажімо, аналіз методів та фінансових схем 

легалізації (відмивання) злочинних доходів); 

 контрольно-наглядові (приміром, вимагати від СПФМ дотримуватися 

виконання антилегалізаційного законодавства); 

 міжнародні (наприклад, участь у міжнародному співробітництві з питань 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів); 

 регулятивні (скажімо, внесення пропозицій щодо розроблення 

законодавчих актів). 

З огляду на проведений вище аналіз адміністративно-правовий статус 

Держфінмоніторингу визначаємо як систему прав та обов’язків, які має і яких 

зобов’язаний дотримуватися Держфінмоніторинг, виступаючи стороною в 

адміністративних правовідносинах щодо запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) злочинних доходів. Елементами адміністративно-правового статусу 

Держфінмоніторингу вважаємо адміністративну правосуб’єктність (право- і 

дієздатність), права та обов’язки. 

Пропонуємо мінімізувати вплив МФУ на формування особового складу 

Держфінмоніторингу, що дасть змогу підвищити рівень незалежності 

Держфінмоніторингу в прийнятті ним відповідних рішень, а також закріпити на 

законодавчому рівні його право звертатися із запитами щодо отримання 

інформації до НБУ. 

Оскільки відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 18 Закону Держфінмоніторинг 

забезпечує облікування інформації про результати досудового розслідування та 

ухвалені судові рішення у кримінальних провадженнях, де використовувалися 

(використовуються) надані узагальнені матеріали, та про кількість осіб, котрі 

вчинили кримінальні правопорушення або підозрюються у їх вчиненні, а також 

засуджених за вчинення злочинів [47], пропонуємо п. 3 ч. 3 ст. 18 Закону 

доповнити новим пунктом такого змісту: 
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«4. Інформації щодо розпочатих суб’єктами державного фінансового 

моніторингу проваджень у справах про адміністративні правопорушення, 

передбачених ст. 166-9, 188-34 КУпАП, оскарження прийнятих рішень та 

результатів судового розгляду. Суб’єкти державного фінансового моніторингу 

забезпечують повідомлення та ведення зазначеної інформації за формою, 

установленою спільно з Держфінмоніторингом». 

Частиною 9 ст. 24 Закону передбачено, що СДФМ (його уповноважена 

посадова особа) має право застосувати до СПФМ санкції, передбачені цією 

статтею, у формі рішення (постанови), яке (яка) набирає законної сили з дати його 

(її) прийняття [47]. Проте Законом не передбачено самої процедури провадження 

у справах про порушення невиконання (неналежного виконання) СПФМ вимог 

цього Закону, інших підзаконних нормативно-правових актів у цій сфері. 

Водночас провадження у справах про адміністративні правопорушення 

передбачено в р. ІV КУпАП. 

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 14 Закону до повноважень СДФМ належить 

обов’язок здійснювати нагляд в аналізованій сфері за діяльністю СПФМ, зокрема 

шляхом проведення планових та позапланових перевірок (у тім числі безвиїзних) 

у порядку, встановленому відповідним СДФМ [47].
14

 

Варто зазначити, що нагляд за виконанням вимог антилегалізаційного 

законодавства банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, щодо яких 

запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, здійснюється 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у встановленому ним порядку, щодо 

забудовників – Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, а отже, ч. 3 ст. 5 Закону необхідно 

доповнити СДФМ – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерство 

                                         
14 Наприклад, на виконання зазначених вище положень Закону СДФМ прийнято відповідні нормативно-правові 

акти, зокрема: наказ МФУ від 06.05.2015 № 489 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством 

фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу» [248]; розпорядження Нацкомфінпослуг від 

05.08.2003 № 26 «Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» [249]; постанова Правління НБУ від 20.06.2011 № 197 «Про 

затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» [250]; наказ МЮУ від 13.05.2015 № 673/5 «Про затвердження Порядку 

проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу» [251]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0596-15/paran18#n18
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регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України. 

Втім, зауважимо, що в ст. 18, 20 Закону, які визначають завдання, функції, а 

також права Держфінмоніторингу, відсутня чітка вказівка на положення щодо 

здійснення ним нагляду за відповідними СПФМ – суб’єктами підприємницької 

діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з 

купівлі-продажу нерухомого майна.  

З огляду на зазначене вище пропонуємо доповнити ч. 2 ст. 18 Закону новим 

положенням такого змісту: «здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за 

діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу шляхом 

проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних.». 

Своєю чергою, основоположним документом, який визначає правові та 

організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного 

нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність 

суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю), є 

Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» [252], проте цей Закон, на жаль, не 

дає визначення понять «нагляд» та «контроль», які, на нашу думку, не є 

тотожними. 

На виконання вимог Закону розроблено Порядок розгляду 

Держфінмоніторингом справ про порушення вимог антилегалізаційного 

законодавства і застосування санкцій, затверджений наказом МФУ від 27.03.2015 

№ 366 [58]. Зазначеним вище наказом затверджено також Положення про Комісію 

Держфінмоніторингу з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону 

та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність в аналізованій сфері. 

Факти порушень вимог Закону та/або підзаконних нормативно-правових 

актів виявляють службові особи Держфінмоніторингу під час здійснення нагляду 
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за діяльністю СПФМ, зокрема шляхом планових та позапланових перевірок 

(виїзних чи безвиїзних). Виявлені Держфінмоніторингом факти невиконання 

(неналежного виконання) вимог Закону та/або підзаконних нормативно-правових 

актів викладаються в акті перевірки або акті про неподання документів. 

Датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне 

виконання) вимог Закону та/або підзаконних нормативно-правових актів є дата 

підписання акта перевірки або акта про неподання документів, якими виявлено ці 

порушення. 

Стаття 255 КУпАП передбачає, що протоколи про правопорушення мають 

право складати уповноважені на те посадові особи СДФМ за ст. 166-9, ч. 6 ст. 

166-11, ст. 188-34 КУпАП. 

Необхідно зазначити, що ч. 2 ст. 166-9 КУпАП передбачено 

відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної 

інформації на запит Держфінмоніторингу, а не іншого СДФМ. 

З огляду на це пропонуємо у ст. 255 КУпАП абзац «суб’єктів державного 

фінансового моніторингу (стаття 166-9, частина шоста статті 166-11, стаття 188-

34)» замінити двома абзацами такого змісту: 

«суб’єктів державного фінансового моніторингу (частина перша статті 

166-9, стаття 188-34); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення (частина друга статті 166-9);». 

Право НБУ застосовувати заходи впливу в разі порушення банками, філіями 

іноземних банків вимог цього Закону, нормативно-правових актів НБУ, що 

регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, адекватно вчиненому 

порушенню або рівню загрози інтересам вкладників чи інших кредиторів банку 
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закріплено ч. 7 ст. 24 Закону, а також Законом України «Про банки і банківську 

діяльність» та нормативно-правовими актами НБУ [47]. 

Підпунктом 9 п. 3 Положення про Національну комісію з цінних паперів та 

фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 

№ 1063/2011, встановлено, що Комісія здійснює в межах компетенції державне 

регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Крім того, 

НКЦПФР відповідно до покладених на неї завдань визначає порядок та строки 

розгляду НКЦПФР справ про порушення юридичними особами вимог 

антилегалізаційного законодавства, застосовує відповідні санкції щодо 

юридичних осіб та визначає порядок складання протоколів про адміністративні 

правопорушення й подання їх до суду (пп. 24 п. 4 Положення) [253]. 

З огляду на зазначене вище вмотивованим буде розглянути питання про 

необхідність виключення з ч. 9 ст. 24 Закону положень, що стосуються прийняття 

рішення (постанови) СДФМ (його уповноваженої посадової особи) про 

застосування до СПФМ санкцій, передбачених ч. 3 ст. 24 Закону, яке (яка) 

набирає законної сили з дати його (її) прийняття, та одночасно процедури 

притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої відповідними 

статтями КУпАП. 

На сьогодні згідно зі ст. 221 КУпАП справи про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. 166-9, 188-34 КУпАП, віднесено до компетенції 

судів [20]. Оскільки в ст. 24 Закону йдеться про закріплену законодавцем  

потенційну здатність Держфінмоніторингу мати право притягати до 

адміністративної відповідальності СПФМ, акцентовано увагу на його 

адміністративній правосуб’єктності
15

. 

                                         
15 Зазначене випливає з Концепції Кодексу України про адміністративні проступки, згідно з якою висловлюється 

думка про те, що адміністративні проступки повинні бути підвідомчі лише органам виконавчої влади, виконавчим 

органам місцевого самоврядування, тобто адміністративним органам. Інші суб’єкти (у тому числі установи, 
організації, підприємства) можуть отримувати повноваження щодо притягнення приватних осіб до 

адміністративної відповідальності лише у випадку делегування їм функцій публічної адміністрації відповідно до 

закону. З переліку органів, уповноважених притягувати до відповідальності за вчинення адміністративних 

проступків, необхідно вилучити суди (суддів) [254]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011?nreg=1063%2F2011&find=1&text=%EB%E5%E3%E0%EB%B3%E7%E0%F6&x=9&y=1#w12
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Справи про адміністративні проступки розглядають як суб’єкти публічної 

адміністрації, так і суди загальної юрисдикції, причому до компетенції останніх 

належать справи про проступки кримінально-правового типу, за які передбачено 

застосування стягнень, аналогічних кримінальним покаранням (арешт, виправні 

роботи, громадські роботи, конфіскація тощо) [204]. Такий стан справ «дисонує» 

із загальноєвропейською практикою, згідно з якою розгляд справ про 

адміністративні проступки здійснюється і в позасудовому порядку. У більшості 

країн Західної Європи (зокрема в Бельгії, Італії, Німеччині, Португалії, Швейцарії 

та інших) повноваження загальних судів в адміністративній сфері зведено до 

призначення заходів процесуального примусу та розгляду скарг на рішення 

суб’єктів публічної влади. Відповідно, функція суду полягає не в організації 

адміністративно-деліктного провадження, а в захисті прав, свобод та інтересів 

його учасників [254, 21–71]. 

На нашу думку, виключення судів із числа суб’єктів, уповноважених 

застосовувати заходи адміністративної відповідальності за вчинення 

адміністративних проступків, хоча й дасть змогу оскаржувати до 

адміністративного суду відповідні рішення в порядку, визначеному КАСУ, проте 

не вирішить основної проблеми: правильного і однозначного застосування норм 

матеріального права та неупередженого ставлення до особи порушника, 

передбаченого, наприклад ст. 259 КУпАП, хоча визначати, чи особа є 

порушником чи ні, має суд, тобто третя сторона, не зацікавлена у вирішенні 

справи. В такому разі під порушником слід розуміти особу, стосовно якої 

уповноваженою посадовою особою буде складено протокол. 

На підтвердження наведемо декілька рішень судів, прийнятих за ст. 188-34 

КУпАП, а саме: за невиконання законних вимог посадових осіб СДФМ стосовно 

усунення порушень антилегалізаційного законодавства або створення перешкод 

для виконання покладених на них обов’язків. Приміром, постановами Жовтневого 

районного суду м. Дніпропетровська від 17.08.2016 у справі № 201/9550/16-п [92] 

та Подільського районного суду м. Києва від 25.11.2016 у справі № 758/13815/16-

п [73] провадження по справі про притягнення ОСОБИ 1 до адміністративної 
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відповідальності було закрито за відсутністю в її діях складу адміністративного 

правопорушення, передбаченого ст. 188-34 КУпАП, адже в протоколі чітко не 

вказано, що саме інкримінується ОСОБІ 1, в чому і чим конкретно вона створила 

перешкоди для виконання покладених на посадових осіб обов’язків. 

Як ми вже зазначали, Держфінмоніторинг не проводить планових та 

позапланових перевірок СПФМ, які надають посередницькі послуги під час 

здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, оскільки на сьогодні 

діють положення Закону України від 03.11.2016 № 1728-VIII «Про тимчасові 

особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» [220], а отже не накладає на винних осіб штрафні 

санкції, передбачені ч.ч. 3, 4 ст. 24 Закону. 

Оскільки наявність адміністративної правосуб’єктності дещо випереджає 

наявність у конкретної особи певних суб’єктивних прав і обов’язків, то важливого 

значення для характеристики суб’єктів адміністративного права набуває поняття 

адміністративно-правового статусу. Поняття адміністративно-правового статусу 

охоплює комплекс конкретно визначених суб’єктивних прав і обов’язків, які вже 

закріплено за Держфінмоніторингом нормами адміністративного права. Тобто 

необхідною ознакою набуття особою адміністративно-правового статусу є 

наявність у неї конкретних суб’єктивних прав і обов’язків, які реалізуються цією 

особою як в адміністративних правовідносинах, так і поза ними. 

На сьогодні порядок складання уповноваженими на те посадовими особами 

Держфінмоніторингу та подання органам, уповноваженим розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні 

правопорушення, передбачених ст. 166-9, ч. 6 ст. 166-11 та ст. 188-34 КУпАП, 

визначено Інструкцією з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення Держфінмоніторингом, затвердженою наказом МФУ 

від 27.04.2015 № 465 [97]. 

Отже, підсумовуючи сказане щодо СДФМ, підкреслимо два моменти. З 

одного боку, коли йдеться про потенційну здатність суб’єкта адміністративного 

права мати певні права і виконувати обов’язки, увага акцентується на його 
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адміністративній правосуб’єктності. З іншого боку, коли йдеться про наявні у 

того ж суб’єкта права і обов’язки, то мається на увазі його адміністративно-

правовий статус. 

 

3.2. Особливості проваджень у справах про порушення законодавства 

щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення 

 

Існує досить широке коло видів адміністративних проваджень, що 

пояснюється обсягом предмета регулювання адміністративного права та 

розвитком суспільних відносин, які є підставою для появи нових його видів. 

Залежно від кількості і різноманітності публічних відносин можна наводити 

незліченну кількість адміністративних проваджень. При цьому в загальному 

розумінні провадження у справах про адміністративні проступки є 

регламентована КУпАП та іншими нормативно-правовими актами діяльність 

державних органів, спрямована на розгляд справ про адміністративні проступки 

та застосування за результатами їх розгляду адміністративних стягнень. На думку 

професора В.К. Колпакова, діяльність учасників провадження у справах про 

адміністративні проступки розвивається в часі як послідовна низка пов’язаних 

між особою процесуальних дій щодо реалізації прав та взаємних обов’язків. Увесь 

процес складається з кількох фаз розвитку, що змінюють одна одну, і традиційно 

позначаються терміном «стадія». Своєю чергою, кожна стадія має окремі етапи 

[78]. 

На думку С.С. Гнатюка, стадії адміністративно-деліктних проваджень 

мають свої особливості. Їх зміст обумовлений функціональною діяльністю 

відповідних  суб’єктів,  що  відіграють  у  процесі  провідну  роль.  Функціональна 
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діяльність у такому разі зумовлена тим, що вона має правоохоронний характер
16

. 

Кожна стадія адміністративно-деліктних проваджень загалом та проваджень у 

справах про адміністративні проступки зокрема, має свої просторово-часові межі, 

їй притаманні специфічна діяльність, спеціальні суб’єкти і ті процесуальні 

правовідносини, які тут виникають, розвиваються, завершуються чи переходять у 

наступну стадію провадження, де в специфічних умовах перевіряються законність 

та обґрунтованість їх виникнення, наявність достатніх підстав для їх продовження 

та розвитку. Водночас стадія не є останнім структурним елементом провадження. 

Вона охоплює значну сукупність дій, які в рамках конкретної процесуальної 

стадії можуть бути згруповані за певними спільними ознаками та об’єднуватися в 

етапи [255]. 

Будь-які провадження – нормотворче, установче, контрольно-наглядове, а 

особливо правозастосовне, які, своєю чергою, поділяються на дисциплінарні 

провадження; провадження у справах про адміністративні правопорушення; 

виконавчі провадження; провадження із вжиття заходів адміністративного 

примусу до юридичних осіб – передбачають існування принципів як основного 

підґрунтя адміністративно-процесуальної діяльності публічної адміністрації. 

Серед них виділяють: принцип законності, принцип об’єктивної істини, принцип 

правової рівності, принцип гласності, принцип охорони інтересів особи та 

держави, принцип невинуватості, принцип оперативності та економічності, 

принцип відповідальності за неналежне здійснення процесу, принцип державної 

мови. 

Кожен вид адміністративних проваджень має свої стадії, однак варто 

зазначити, що всі вони характеризуються логічністю, послідовністю та 

адміністративно-процесуальною урегульованістю. Кількість стадій в окремому 

                                         
16 По-перше, спрямована на захист суспільства від правопорушень, за які передбачено адміністративну 

відповідальність, та розв’язання конфлікту між правопорушником, з одного боку, та встановленими державою і 

суспільством правилами поведінки, що виписані в нормах права, – з іншого, з метою охорони останніх. Отже, ця 

діяльність є правоохоронною. По-друге, зумовлена специфікою діяльності уповноважених державою органів, які 

мають право (юрисдикційні повноваження) приймати юридично значущі рішення, що є обов’язковими до 

виконання адресатами. Також до неї належить право за результатами розгляду справи накладати адміністративні 
стягнення, контролювати їх виконання, вимагати вжиття заходів щодо усунення причин та умов, сприятливих для 

вчинення адміністративних правопорушень. Отже, недоцільно зводити зміст стадії адміністративно-деліктних 

проваджень до простої сукупності однакових дій, яка пов’язана з процесуальною діяльністю, але не утворює 

органічної єдності [255]. 
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адміністративному провадженні визначається їх змістом. Учені-адміністративісти 

сходяться на тому, що практично в кожному виді провадження можна виділити: 

стадію аналізу ситуації, що передбачає збір, узагальнення та аналіз 

інформації про реальний стан справ, реальні факти, а у випадку достатніх 

правових підстав – порушення адміністративної справи (глава 22 КУпАП); 

стадію прийняття рішення по справі, яка передбачає на основі повного і 

всебічного вивчення матеріалів справи прийняття конкретного рішення (глава 23 

КУпАП); 

стадію оскарження рішення по справі, яка є необов’язковою 

(факультативною), однак процесуально вона закріплена законом (глава 24 

КУпАП); 

стадію виконання прийнятого рішення, яка є логічним завершенням 

адміністративного провадження, оскільки без неї втрачається сенс будь-якого 

розгляду справи (розділ V КУпАП). 

Підставою для порушення будь-якої справи є діяння (дія або бездіяльність), 

вчинене посадовою особою СПФМ, яке містить ознаки адміністративного 

проступку. Отримана СДФМ інформація, яка свідчить про факти вчиненого 

адміністративного проступку, аналізується, узагальнюється та формується в 

справу. Проте уповноважена посадова особа СДФМ, здійснюючи провадження у 

справах про адміністративне правопорушення на будь-якій з його стадій, завжди 

повинна зважати на обставини, що його виключають. 

Провадження у справах про адміністративні правопорушення як певний 

комплекс процесуальних дій закріплено розділами IV, V КУпАП. Зокрема, в 

КУпАП зафіксовано, що провадження порушують складанням протоколу про 

адміністративні правопорушення (ст. 254 КУпАП) уповноважені на те посадові 

особи, перелік яких зазначено в ст. 255 КУпАП. Особливістю конструкції 

ст. 255 КУпАП є те, що в ній не просто перелічуються уповноважені посадові 

особи державних органів, які мають право складати протоколи, а передбачено 

«прив’язку» до кожної конкретної частини статті або статті Особливої частини 

КУпАП. Таким чином, ст. 255 КУпАП врегулювала підвідомчість питань щодо 
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кваліфікації діянь як адміністративних правопорушень у процесі їх фіксації [78]. 

У нашому випадку згідно з ч. 1, 3 ст. 166-9, ч. 6 ст. 166-11 та ст. 188-34 КУпАП – 

це уповноважені на те посадові особи СДФМ, а згідно з ч. 2 ст. 166-9 КУпАП – 

уповноважені посадові особи Держфінмоніторингу. 

Оскільки підстави притягнення до адміністративної відповідальності на 

сьогодні передбачено двома нормативно-правовими актами – КУпАП та Законом, 

– пропонуємо розглянути їх комплексно. 

Отже, порушення справи є початковою стадією, на якій створюються 

процесуальні умови для реалізації завдань провадження відповідно до чинного 

адміністративно-деліктного законодавства. Приміром, у п. 4 Інструкції про 

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення 

Держфінмоніторингом, затвердженої наказом МФУ від 27.04.2015 № 465 [97] 

(далі – Інструкція), визначено перелік порушень, що є підставами для складення 

протоколу. У той час як п. 4 Порядку розгляду Держфінмоніторингом справ про 

порушення вимог антилегалізаційного законодавства і застосування санкцій, 

затвердженого наказом МФУ від 27.03.2015 № 366 (далі – Порядок), говорить про 

те, що факти порушень Закону та/або нормативно-правових актів в аналізований 

сфері виявляються під час здійснення нагляду за діяльністю відповідних СПФМ, 

зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі 

виїзних чи невиїзних. Прикметно те, що Закон не наділяє СДФМ повноваженнями 

проводити інші заходи державного нагляду – ревізії, огляди, обстеження – крім 

перевірок [58]. 

КУпАП також не фіксує моменту, з якого справу необхідно вважати 

порушеною, і не визначає процесуального документа, яким порушення справи 

оформлюється, але вказує на обставину, за наявності якої справа має бути 

порушена. Цією обставиною є ознаки адміністративного проступку, яку 

законодавець використовує у ч. 4 ст. 38 КУпАП. Це дає підстави вважати, що 

порушення справи про адміністративний проступок пов’язано з установленням 

його ознак і їх документальної фіксації в протоколі. 
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Зазначимо, що провадження у справах про адміністративні проступки 

починається без складання якого-небудь процесуального документа. Початковим 

моментом порушення справи можна вважати час, коли інформація про вчинений 

проступок стала відома СДФМ або його посадовій особі. 

З викладеного вище бачимо, що протокол про адміністративне 

правопорушення є документом комплексним. У ньому не тільки фіксується факт 

проступку, а й містяться відомості про особу порушника, висновок щодо 

кваліфікації діяння за відповідною статтею КУпАП, дані про свідків і потерпілих, 

пояснення порушника, а також інші відомості, необхідні для вирішення справи. 

На практиці складання протоколу фактично і юридично є адміністративним 

розслідуванням, а з огляду на те, що саме він у багатьох випадках є первісним 

документом щодо порушення справи, стають зрозумілими труднощі з 

розмежуванням стадій порушення справи та адміністративного розслідування. 

У такому контексті виникає потреба розвести по різних стадіях дії, які 

одночасно реалізують дві функції адміністративно-деліктного провадження: а) 

порушення справи; б) розслідування її обставин. Аналіз Особливої частини 

КУпАП свідчить про наявність значної кількості статей, у яких сформульовано 

склади, що потребують для їх з’ясування певного проміжку часу. У такому разі 

юридично коректно говорити про первісне виявлення ознак проступку, а тому 

складання протоколу згідно з вимогами ст. 254 і 256 КУпАП можливо лише після 

з’ясування всіх обставин і отримання висновків про виконання особою 

відповідного складу, передбаченого Законом. 

Втім для здійснення початкових дій щодо встановлення обставин проступку 

необхідна фіксація моменту виявлення в діянні ознак правопорушення в певному 

процесуальному документі. Підставою для порушення справи про 

адміністративний проступок є наявність ознак адміністративного проступку. Про 

порушення справи посадова особа виносить мотивоване рішення, яке 

оформлюється окремим документом або відповідним записом у першому за 

терміном складання документі про виявлення ознак адміністративного проступку. 
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Розрізняють приводи і підстави для порушення справи про адміністративне 

правопорушення. Якщо підставою для порушення справи є наявність даних, що 

вказують на ознаки складу проступку, то приводами є: заяви громадян, 

повідомлення підприємств, установ й організацій, мас-медіа, матеріали 

правоохоронних органів, а також безпосереднє виявлення уповноваженою на це 

особою факту вчинення адміністративного правопорушення. 

Скажімо, згідно з п. 5 Порядку факти невиконання вимог Закону та/або 

нормативно-правових актів фіксуються в акті перевірки, акті про ненадання 

документів. Датою порушення справи є дата підписання акта перевірки або акта 

неподання документів, якими виявлено ці порушення (п. 6 Порядку). Акти 

перевірок; документи, які підтверджують факти порушень вимог Закону та/або 

нормативно-правових актів; заперечення до актів перевірок (за наявності) та інші 

матеріали перевірок формуються у справу. 

На практиці виявлення проступку уповноваженою посадовою особою 

СДФМ під час здійснення перевірок відрізняється від інших приводів тим, що 

питання про порушення справи вирішується за власною ініціативою, на розсуд 

цих осіб та можливого припущення про вчинений проступок, що не фіксується 

жодним документом. 

Іншим прикладом є положення Правил розгляду справ про порушення 

вимог антилегалізаційного законодавства та застосування санкцій, затверджених 

рішенням НКЦПФР від 11.12.2012 № 1766 (далі – Правила), згідно з якими справу 

про правопорушення можна порушити тільки в тому разі, якщо є достатні дані, 

які вказують на наявність правопорушення (п. 1 р. ІІІ Правил). Уповноважена 

особа, виявивши правопорушення, виносить постанову про порушення справи 

про правопорушення. Справа про правопорушення порушується з дати винесення 

постанови про порушення справи про правопорушення. Після цього про вчинення 

правопорушення уповноважена особа складає акт про правопорушення. Про дату, 

час та місце складання акта про правопорушення особу, щодо якої порушено 

справу про правопорушення, повідомляють не пізніше ніж за п’ять робочих днів 

до дати складання акта (п. 1, 2 р. IV Правил) [60]. 
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Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 166-9, 

ч. 6 ст. 166-11 та ст. 188-34 КУпАП, складаються уповноваженими на те 

Держфінмоніторингом посадовими особами, якщо ці порушення за своїм 

характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної 

відповідальності. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол 

про адміністративне правопорушення складають на кожну особу окремо. У разі 

вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень 

протоколи складають щодо кожного з учинених правопорушень. 

Протоколи про адміністративні правопорушення складають стосовно: 

посадових осіб СПФМ, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, 

членів ліквідаційної комісії, ліквідаторів або уповноваженої особи Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб; 

осіб, котрі незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію, яка 

відповідно до закону є об’єктом обміну між СПФМ та Держфінмоніторингом, або 

факт її подання (одержання) та яким ця інформація стала відома у зв’язку з 

професійною чи службовою діяльністю; 

посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян – суб’єктів 

підприємницької діяльності, які не є СПФМ; 

керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені 

юридичної особи (виконавчого органу). 

Водночас згідно з Порядком, справи про невиконання (неналежне) 

виконання вимог Закону та/або підзаконних нормативно-правових актів у 

аналізованій сфері розглядаються виключно щодо суб’єктів підприємницької 

діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з 

купівлі-продажу нерухомого майна, тобто тих СПФМ, державне регулювання і 

нагляд за якими в аналізованій сфері здійснює Держфінмоніторинг. 

У разі порушення вимог антилегалізаційного законодавства 

відповідальність несуть керівники, відповідальні працівники або інші працівники 

СПФМ. Аналіз судової практики та положень Закону свідчить, що такими 

особами є керівники або відповідальні працівники СПФМ, оскільки саме на них 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1686#n1686
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1686#n1686
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3725#n3725
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3725#n3725
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2218#n2218
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2218#n2218
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покладено обов’язок дотримання вимог Закону та підзаконних нормативно-

правових актів у цій сфері. 

Згідно зі ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не 

пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а за триваючого 

правопорушення – не пізніше як через два місяці з дня його виявлення, за 

винятком випадків, коли справи підвідомчі суду [20]. 

Якщо справи підвідомчі суду, то цей строк продовжується до трьох місяців 

відповідно. 

КУпАП не дає визначення триваючого правопорушення. 

Триваюче правопорушення – специфічний вид складного правопорушення, 

яке за своєю суттю є систематичним, розтягнутим у часі невиконанням або 

неналежним виконанням одного обов’язку. Починається такий проступок якоюсь 

активною дією або бездіяльністю, а потім особа продовжує не виконувати, 

неповністю виконувати або виконувати неналежним чином покладений на неї 

конкретний обов’язок. В.К. Колпаков виділяє два види закінчення такого 

правопорушення – фактичне та юридичне. Фактично воно може закінчитися в разі 

зміни обстановки або шляхом належного виконання особою свого обов’язку. 

Юридично таке правопорушення припиняють шляхом притягнення винного до 

відповідальності та застосування до нього адміністративних санкцій [78, 58]. 

Зазначимо, що законодавство Білорусі закріплює поняття триваючого 

адміністративного правопорушення. Стаття 2.6 КпАП Білорусі визначає його як 

діяння, поєднане з подальшим тривалим невиконанням обов'язків, покладених на 

фізичну чи юридичну особу законом під загрозою адміністративного стягнення. 

Триваюче адміністративне правопорушення починається з дня вчинення 

зазначеного діяння і закінчується внаслідок дій особи, яка його скоює, що 

свідчить про припинення ним продовження адміністративного правопорушення, 

або з настанням подій, що перешкоджають подальшому здійсненню 

адміністративного правопорушення [259]. 

Серед фактів, внаслідок яких може бути припинене триваюче 

адміністративне правопорушення, у теорії права виділяють такі: 
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дії винної особи, спрямовані на припинення адміністративного 

правопорушення (виконання покладеного на нього обов’язку, явка до державного 

органу із заявою про скоєне правопорушення); 

настання подій, які однозначно перешкоджають здійсненню 

адміністративного правопорушення (наприклад, смерть фізичної особи, що 

здійснює правопорушення, виявлення неоформленого митного товару або 

транспортного засобу, його вилучення або арешт тощо) [78]. 

З викладеного вище Є.В. Кириленко робить висновок, що триваючим 

правопорушенням є діяння, передбачене цим Кодексом, яке характеризується 

тривалим невиконанням обов’язків, за що передбачено адміністративну 

відповідальність» [40]. 

Не вирішеним питанням у законодавстві залишається застосування 

адміністративного стягнення в межах тримісячного строку, у разі його виявлення 

під час перевірки вищестоящим органом нижчестоящого. Тобто перевірка СПФМ 

відбулась, акт про перевірку підписали всі учасники, а порушення виявлено 

вищестоящим органом. На нашу думку, необхідно враховувати, що суб’єкт 

перевірки не може бути притягнений до відповідальності за дії, які вже були 

питанням перевірки, за результатами якої не було встановлено порушень. 

Своєю чергою, у ч. 8 ст. 24 Закону прописано, що санкції до СПФМ 

застосовуються протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не 

пізніше ніж через три роки з дня його вчинення, що кореспондується з ч. 4 цієї 

статті, яка встановлює повторність порушення, проте не узгоджується зі ст. 39 

КУпАП, якою передбачено строк, після якого особа вважається такою, що не була 

піддана адміністративному стягненню, – це 1 рік. 

Адміністративне розслідування. На цій стадії з’ясовуються фактичні 

обставини в справі, що здійснюється шляхом опитування осіб, які володіють 

необхідною інформацією, або проводиться експертиза. 

Ця стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення є 

комплексом процесуальних дій, спрямованих на з’ясування обставин проступку, 

їх фіксування і кваліфікацію. На цій стадії створюється передумова для 
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об’єктивного і швидкого розгляду справи, застосування до винного передбачених 

законодавством адміністративних стягнень. Вона починається з етапу 

доказування (доведення) факту проступку. Доказування полягає у виявленні, 

процесуальному оформленні і дослідженні доказів. 

Доказами у справі про адміністративне правопорушення (ст. 251 КУпАП) є 

будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган 

(посадова особа) встановлює наявність або відсутність адміністративного 

правопорушення, винність цієї особи в його вчиненні та інші обставини, що 

мають значення для ківаліфікованого вирішення справи. Ці дані встановлюються 

протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яку 

притягають до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком 

експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення документів, а також 

іншими документами [20]. Особливістю доказів є те, що вони мають бути 

одержані в установленому законом порядку, в протилежному разі вони не 

матимуть доказової сили. Йдеться про передбачений КУпАП порядок 

провадження у справі про адміністративне правопорушення. Наприклад, 

протокол, у якому фіксується вчинення правопорушення, має бути складений за 

певною формою уповноваженою на те посадовою особою (ст. 255 КУпАП) [260]. 

Відповідно до КУпАП одержання і оцінка всіх необхідних доказів 

здійснюються компетентним органом або посадовою особою, правомочними 

вирішити таку справу (ст. 252 КУпАП). Правом надавати докази користуються 

особи, які беруть участь у провадженні у справі (особа, яку притягають до 

відповідальності, потерпілий, законні представники, адвокат), та інші особи. 

Докази можуть бути витребувані органом або посадовою особою, яка розглядає 

справу, від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян за 

клопотанням учасників процесу чи за власною ініціативою. Установлений 

законом порядок збирання, одержання доказів є надійною гарантією їх істинності, 

достовірності. Порушення або недодержання цього процесу може викликати лише 

сумніви в достовірності доказів і в обґрунтованості зроблених з їх допомогою 

висновків [260]. 
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У науковій літературі прийнято поділяти докази на первісні та похідні, 

прямі та непрямі, позитивні та негативні, звинувачувальні та виправдувальні. 

Проте для розв’язання завдань адміністративного провадження найбільш 

значущим є їх групування залежно від джерела відповідних відомостей. 

Уповноважений орган (посадова особа) оцінює зібрані докази за власним 

переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й об’єктивному 

дослідженні обставин справи у їх сукупності. При цьому він керується законом і 

правосвідомістю. 

Під оцінкою доказів розуміють висновок уповноваженого органу або 

уповноваженої посадової особи, яка розглядає справу, про достовірність або 

недостовірність одержаних фактичних даних щодо обставин справи. На підставі 

оцінювання доказів приймається відповідне рішення. Оцінювання має бути 

зроблено не тільки щодо кожного доказу окремо, а й щодо зібраних доказів у їх 

сукупності. Тільки така оцінка дає підстави отримати достовірні, такі, що не 

викликають сумніву, висновки з цих питань. 

Оцінювання доказів за внутрішнім переконанням означає, перш за все, 

неприпустимість некритичного ставлення до окремих доказів, відсутність будь-

яких переваг доказів одного виду над іншими або заздалегідь установленої сили 

певної кількості доказів. Орган або посадова особа під час оцінювання доказів 

підкоряється тільки закону. Крім того, внутрішнє переконання – це й результат 

доведення, оцінювання доказів, що виражає переконаність відповідно або 

невідповідно до тих чи інших обставин, важливих для вирішення справи. 

Оцінювання доказів нерозривно пов’язана із з’ясуванням питання про додержання 

вимог закону, що встановлюють порядок збирання доказів (складання протоколу 

про правопорушення, провадження особистого огляду, огляду речей тощо). 

Докази оцінюють також особи, які беруть участь у провадженні у справі (особа, 

яка притягується до відповідальності, потерпілий та ін.). Це виявляється в їх 

клопотаннях, поясненнях тощо. Висловлені ними міркування допомагають органу 

або посадовій особі, котрі розглядають справу, всебічно повно та об’єктивно 

оцінити докази [260]. 
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Наприклад, досліджуючи матеріали справи від 02.12.2015 № 308/13813/15-п 

[256], суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області звернув 

увагу на письмові пояснення ОСОБИ_1 (було вказано про всі можливі дії цієї 

особи щодо недопущення виявленого правопорушення), а тому звільнив її від 

адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням. 

Наступний етап – з’ясування даних про особу правопорушника. Такі дані 

встановлюють шляхом опитування правопорушника, вивчення його 

документів [260]. 

Етап процесуального оформлення результатів розслідування починається з 

аналізу зафіксованих у документах усіх обставин справи і завершується 

складанням протоколу про адміністративне правопорушення. Саме протокол є 

процесуальним документом, що фіксує закінчення розслідування. Його складають 

про кожне правопорушення, крім випадків, прямо передбачених законодавством 

(ст. 258 КУпАП) [78]. 

Для складення протоколу, зміст якого викладено у ст. 256 КУпАП, особу, 

щодо якої відкрито провадження у справі про адміністративне правопорушення, 

може бути доставлено у відповідне службове приміщення, проте випадків таких 

дій СПФМ та осіб, зазначених у ст. 166-9, ч. 6 ст. 166-11 та ст. 188-34 КУпАП, не 

передбачено (ст. 259 КУпАП). 

Протокол скріплюється кількома підписами. Насамперед він має бути 

підписаний особою, яка його склала, та правопорушником. За наявності свідків та 

потерпілого протокол підписують і ці особи. 

Особі, котра притягується до відповідальності, потрібно роз’яснити її права 

та обов’язки, передбачені ст. 268 КУпАП, про що робиться відповідна відмітка в 

протоколі. Вона має право ознайомитися зі змістом протоколу, надати власні 

пояснення, підписати його або відмовитися від підпису із зазначенням мотивів 

відмови, надати пояснення або зауваження щодо змісту протоколу, які до нього 

додаються. Відмова правопорушника підписати протокол не зупиняє подальшого 

руху справи, але цей факт слід зафіксувати спеціальним записом [260]. 
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Завершальним етапом адміністративного розслідування є направлення 

протоколу і всіх матеріалів на розгляд органу (посадовій особі), уповноваженому 

розглядати відповідну категорію справ (ст. 257 КУпАП) [261]. 

Інструкція не містить чіткої вказівки на строк адміністративного 

розслідування справи СДФМ та коли вона має бути передана до суду, у той час як 

п. 4 р. ІХ Правил цей строк встановлює чітко, а саме: протокол про 

адміністративне правопорушення та інші матеріали, що стосуються справи, 

протягом трьох робочих днів надсилаються до суду. Відсутні вказівки щодо 

строків передачі справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону 

та/або підзаконних нормативно-правових актів і в Порядку. 

На нашу думку, в Інструкції необхідно передбачити положення щодо 

десятиденного строку розгляду справи та триденного строку надсилання 

протоколу про адміністративне правопорушення й інших матеріалів до місцевого 

загального суду. 

Складений та належно оформлений протокол з доданими до нього 

документами надсилається до суду, який уповноважений розглядати справу про 

адміністративне правопорушення (ст. 257 КУпАП) [258]. 

Розгляд справи та її вирішення. Ця стадія провадження є основною, 

оскільки саме у цей час вирішується питання винуватості особи, що притягується 

до адміністративної відповідальності. Об’єктивне вирішення справи по суті 

передбачає не тільки встановлення винних і застосування до них справедливих 

заходів адміністративного впливу, але й забезпечення іншого, не менш важливого 

завдання – щоб жодна невинна особа не була піддана адміністративному 

покаранню. На цій стадії здебільшого відбувається реалізація як адміністративних 

матеріальних, так і процесуальних норм [260]. 

Згідно зі ст. 213 КУпАП справи про адміністративні правопорушення 

розглядають районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди. Строк розгляду 

справи про адміністративний проступок за ст. 166-9, 188-34 КУпАП становить 

п’ять діб, а за ч. 6 ст. 166-11 КУпАП – п’ятнадцять (ст. 277 КУпАП) [20]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
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Значення стадії розгляду справ про адміністративні правопорушення 

прикметне тим, що саме тут приймається акт, в якому компетентний орган 

офіційно визнає особу винною або невинуватою і визначає міру відповідальності. 

Відповідно, й усі етапи цієї стадії набувають важливого юридичного значення і 

регламентовані ст. 278 – 286 КУпАП [260]. 

Розгляд справ про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або 

підзаконних нормативно-правових актів у досліджуваній сфері та рішення про 

накладення штрафу або закриття провадження у справі приймає Комісія 

Держфінмоніторингу. Положення про Комісію Держфінмоніторингу з питань 

застосування санкцій за порушення антилегалізаційного законодавства 

затверджено наказом МФУ від 27.03.2015 № 366 [58]. 

Порядок розгляду справи та обставини, що підлягають з’ясуванню під час 

розгляду, законодавець визначив у ст. ст. 279, 280 КУпАП. Винесену постанову 

оголошують негайно, а її копію в триденний строк вручають або надсилають 

особі, щодо якої її винесено, а також потерпілому на його прохання (ст. 285 

КУпАП) [260]. 

Особливим порядком виноситься постанова у справі про адміністративний 

проступок за ст. 258 КУпАП, а саме: посадова особа виносить постанову у справі, 

дотримуючись установлених вимог (ст. 283 КУпАП), не складаючи протоколу 

щодо певної категорії справ, а постанову у справі про адміністративне 

правопорушення виносить без участі особи, яку притягають до адміністративної 

відповідальності [260]. 

Згідно з КУпАП на сьогодні передбачено звичайне і прискорене (спрощене) 

провадження у справах про адміністративне правопорушення. Звичайне 

провадження характерне для більшості адміністративних правопорушень, тоді як 

прискорене – у разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених 

відповідними статтями КУпАП, а також в інших випадках, коли відповідно до 

закону штраф накладається і стягується, а попередження оформляється на місці 

вчинення правопорушення. Якщо порушник оспорює стягнення, що на нього 

накладається за вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0428-15/paran8#n8
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статті, то складається протокол про адміністративне правопорушення, тобто 

здійснюється звичайне провадження [260]. 

У випадках, коли СПФМ не дотримався строків надання інформації про 

фінансові операції, тобто в строк чітко встановлений Законом, і особа-порушник 

згодна з тим, що вчинила проступок, пропонуємо застосувати прискорене 

(спрощене) провадження у справах про адміністративне правопорушення. 

З огляду на зазначене вище пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 258 КУпАП 

положеннями такого змісту: «у разі несвоєчасного надання інформації, у випадках 

чітко встановлених Законом, при накладенні адміністративного стягнення у 

вигляді попередження за ч. 1, 2 ст. 166-9 КУпАП». 

Ще однією відмінністю розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, передбачених КУпАП та Порядком, є те, що ст. 268 КУпАП 

передбачено перелік статей, коли явка особи обов’язкова. В усіх інших випадках 

розгляд справи може відбутися без особи, яку притягують до відповідальності. 

Натомість Порядком передбачено можливість перенесення засідання Комісії в 

разі нез’явлення СПФМ з поважних причин. При цьому перебіг строків 

провадження у справі про невиконання вимог Закону та/або підзаконних 

нормативно-правових актів призупиняється до дати наступного розгляду справи 

за участю СПФМ. 

Слід зазначити, що Порядок не містить строків періодичності засідань 

відповідної Комісії. 

Перегляд (оскарження) постанови. Стадія має факультативний характер. У 

главі 24 КУпАП передбачено право оскарження постанови у справі про 

адміністративний проступок. Зокрема, ст. 287 КУпАП закріплює право на 

оскарження постанови у справі за потерпілим та особою, щодо якої її винесено. 

Порядок оскарження врегульовано за принципом оскарження у вищестоящий 

орган та до суду шляхом подачі скарги до органу, який виніс постанову 

(ст. 288 КУпАП). Скаргу на постанову у справі може бути подано в десятиденний 

строк з можливістю поновлення цього строку за умови його пропуску з поважних 

причин (ст. 289 КУпАП). 
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Постанова у справі про адміністративний проступок набирає чинності лише 

після перебігу строку оскарження, за винятком постанов про застосування 

стягнення у вигляді попередження та стягнення штрафу на місці вчинення 

правопорушення (ст. 291 КУпАП), що не позбавляє права на оскарження 

постанови. Скаргу на постанову у справі про адміністративне правопорушення 

розглядають правомочні органи (посадові особи) в десятиденний строк з дня її 

надходження (ст. 292 КУпАП) [258; 259]. 

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова 

особа) виносить постанову по справі [20]. 

Згідно з ч. 9 ст. 24 Закону та Порядком рішення про накладення штрафу або 

про закриття провадження у справі приймається Комісією Держфінмоніторингу, 

яке оформлюється відповідною постановою. Постанова про застосування штрафу 

набирає законної сили з дати її прийняття, будучи одночасно виконавчим 

документом. 

Постанова СДФМ може бути оскаржена СПФМ в судовому порядку 

виключно з метою встановлення законності прийняття такої постанови, але не 

зупиняє виконання СПФМ застосованої санкції [47]. 

На жаль, Законом та Порядком не передбачено, як повертати з відповідних 

рахунків кошти у разі прийняття позитивного рішення на користь СПФМ. 

Одночасно з оформленням постанови про застосування штрафу за 

порушення Закону та/або підзаконних нормативно-правових актів чи постанови 

про закриття провадження у справі у разі, якщо на момент розгляду справи 

порушення не усунуто, головою Комісії або особою, яка тимчасово виконує його 

обов’язки, одноособово виноситься Вимога стосовно усунення порушень. 

Вимога стосовно усунення порушень на підставі клопотання СПФМ за 

рішенням голови Комісії або особи, яка тимчасово виконує його обов’язки, може 

бути переглянута, за результатами чого приймається рішення про скасування 

Вимоги або залишення її без змін. Зазначений документ також може бути 

оскаржено в суді. 
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Прийняття вищезазначеної Вимоги одноособово, на нашу думку, може бути 

корупціогенним чинником, тому пропонуємо виключити пп. 20-24 Порядку. 

Виконання постанови. Значення цієї стадії полягає в тому, що лише в 

процесі виконання постанови винна особа зазнає певних обмежень морального чи 

матеріального характеру. Гарантією забезпечення виконання постанови є те, що 

постанова про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для 

виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, 

організаціями, посадовими особами і громадянами [24]. 

За загальним правилом, виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо 

інше не встановлено КУпАП та іншими законами України. При оскарженні або 

опротестуванні постанови про накладення адміністративного стягнення постанова 

підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення, за винятком 

постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження, а також у 

випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного 

правопорушення [24]. 

Законодавець допускає відстрочку виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком стягнення штрафу на 

місці вчинення адміністративного правопорушення), яка здійснюється у порядку, 

встановленому ст. 310 КУпАП. 

Проте положеннями КУпАП не передбачено розстрочки виконання 

постанови про накладення адміністративного стягнення. На нашу думку, доречно 

передбачити випадок, коли СПФМ відповідно до майнового становища не може 

негайно сплати штраф. В такому разі СПФМ прийнятно було б установити або 

надати строк для сплати штрафу визначеними частинами. В разі ж несвоєчасної 

оплати відповідної частини ця процедура скасовується. 

Водночас не підлягає виконанню постанова про накладення 

адміністративного стягнення, якщо її не направили на виконання протягом трьох 

місяців з дня винесення. Законодавством може бути встановлено й інші, більш 
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тривалі терміни для виконання постанов по справах про окремі види 

адміністративних правопорушень. 

Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про 

накладення адміністративного стягнення здійснює орган (посадова особа), який 

виніс постанову, та інші органи державної влади в порядку, визначеному законом. 

У законодавстві ЄС виконання постанови не вичерпується сплатою 

стягнення. Згідно зі ст. 60 Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту 

та Ради від 20 травня 2015 року «Про запобігання використанню фінансової 

системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» [16] на держави-

члени ЄС покладено обов’язок забезпечити опублікування компетентними 

органами на їх веб-сайті рішення про застосування адміністративного покарання, 

якого не було оскаржено. Публікація має включати хоча б інформацію про тип та 

характер порушення, а також відповідальних осіб. 

Так, параграфом 37 Закону Австрійської Республіки про відмивання грошей 

на фінансовому ринку (FM-GwG) [262] та примітками до ст. 56 р. ІІ Закону 

Італійської Республіки «Про боротьбу з відмиванням грошей» (Законодавчий 

декрет № 231/2007) [263] врегульовано питання опублікування рішення про 

застосування адміністративних покарань. 

Своєю чергою, перелік порушень за які винні особи нестимуть 

відповідальність передбачено параграфом 17 Закону ФРН щодо протидії 

відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом (GwG) [172], параграфами 34 

та 35 FM-GwG та ст.ст. 56–60 глави ІІ Законодавчого декрету № 231/2007. 

При визначенні розміру стягнення, передбаченого ст. 59 зазначеної вище 

Директиви, необхідно виходити з того, що він має становити подвійну суму 

вигоди, одержаної внаслідок правопорушення, а в разі, якщо така вигода може 

бути визначена стосовно порушників СПФМ-юридичних осіб – від 1 000 000 до 

5 000 000 євро або 10 % від загального річного обороту згідно з останньою 

наявною звітністю. 

Разом з тим, при призначенні покарання СДФМ мають враховувати такі 

обставини: ефективність покарання; серйозність та тривалість порушення; ступінь 
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вини; фінансовий стан правопорушника; вигоду, одержану внаслідок порушення; 

збитки третіх сторін, спричинені порушенням; рівень співпраці з СДФМ; 

попередні порушення (ст. 38 FM-GwG). 

Використання досвіду ЄС щодо притягнення до адміністративної 

відповідальності у сфері запобігання відмиванню злочинних доходів з метою його 

подальшого закріплення в законодавстві України позитивно б вплинуло на 

розвиток взаємовідносин з країнами-членами ЄС та співпрацю між підрозділами 

фінансових розвідок (Додаток А). 

Правильний та об’єктивний розгляд і вирішення справи можливий завдяки 

заходам забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Як наголошують фахівці з адміністративного права, саме 

завдяки ним стає можливим припинення адміністративних проступків, 

установлення особи, оформлення протоколу про адміністративне 

правопорушення, забезпечення своєчасного розгляду справи та виконання 

постанови про накладення адміністративних стягнень тощо. 

 

Висновки до Розділу 3 

1. Основне призначення категорії «правовий статус» полягає в деталізації 

особливих ознак суб’єктів правовідносин. У визначенні правового статусу будь-

якого суб’єкта увагу акцентують саме на його ролі та місці в системі 

правовідносин і його відмінності від інших суб’єктів. Серед науковців немає 

єдиного підходу у визначенні адміністративно-правового статусу, а існуюча 

розмаїтість поглядів зводиться в основному до визначення його елементів. 

Під адміністративно-правовим статусом будь-якого суб’єкта слід розуміти 

систему закріплених у нормативно-правових актах ознак, які визначають його 

роль, місце та призначення в системі правовідносин, указують на його відмінність 

від інших суб’єктів та порядок взаємовідносин між ними. 

2. Законом необхідно передбачити повноваження Держфінмоніторингу 

щодо забезпечення координації діяльності СДФМ в справах про порушення 

антилегалізаційного законодавства. 
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3. Оскільки Держфінмоніторинг є спеціально уповноваженим органом в 

аналізованій сфері, пропонуємо доповнити ч. 3 ст. 18 Закону новим пунктом (див. 

Додаток А). 

4. Нагляд за виконанням вимог законодавства, що регулює відносини у 

аналізованій сфері, банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, щодо 

яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, здійснює 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у встановленому ним порядку, щодо 

забудовників – Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, а отже, ч. 3 ст. 5 Закону необхідно 

доповнити СДФМ – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України. 

5. У ст.ст. 18, 20 Закону, які обумовлюють завдання, функції, а також права 

Держфінмоніторингу, відсутня чітка вказівка на положення щодо здійснення ним 

нагляду за відповідними СПФМ – суб’єктами підприємницької діяльності, які 

надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу 

нерухомого майна. З огляду на це пропонуємо доповнити ч. 2 ст. 18 Закону новим 

положенням (див. Додаток А). 

6. Внести зміни до ст. 255 КУпАП в частині зміни редакції абзацу 

«суб’єктів державного фінансового моніторингу (стаття 166-9, частина шоста 

статті 166-11, стаття 188-34)» (див. Додаток А). 

7. Виключення судів з числа суб’єктів, уповноважених застосовувати 

заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних 

проступків, хоча й дасть змогу оскаржувати до адміністративного суду відповідні 

рішення в порядку, визначеному КАСУ від 06.07.2005 № 2747-IV, проте не 

розв’яже основної проблеми – правильного й однозначного застосування норм 

матеріального права та неупередженого ставлення до особи порушника. 

8. Провадження у справах про адміністративні правопорушення 

характеризується комплексом процесуальних дій, що утворюють певну 

сукупність адміністративно-процесуальних відносин, які мають зв’язок з 
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відповідними матеріальними правовідносинами, зумовлюють необхідність 

установлення та доказування усіх обставин справи, закріплення процесуальних 

результатів. Відносини всередині провадження є динамічними, їх рух 

зумовлюється наявністю стадій і строків. Стадія як структурний елемент 

адміністративного провадження – це динамічна відносно замкнута сукупність 

закріплених в адміністративно-правових нормах способів, методів, форм, що 

виражають або визначають обов’язкове здійснення процедурно-процесуальних 

вимог, які відображають просторово-часові особливості процесуальної діяльності 

та забезпечують логічно-функціональну послідовність здійснення конкретних дій, 

спрямованих на досягнення зумовленого матеріальними нормами права, 

процесуального результату. 

9. З’ясовано, що особливості провадження у справах про порушення 

антилегалізаційного законодавства полягають у такому: 

процедури, передбачені різними нормативно-правовими актами – КУпАП, з 

одного боку, та Законом і підзаконними нормативно-правовими актами з іншого; 

різні суб’єкти накладення адміністративних стягнень; 

різні суб’єкти притягнення до відповідальності; 

різні розміри стягнень. 

10. Встановлено, що використання досвіду країн-членів ЄС сприятиме 

вдосконаленню правового регулювання запобігання легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом закріплення 

його в законодавстві України. 

11. У випадках, коли СПФМ не дотримався строків надання інформації про 

фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, тобто 

в строк, чітко встановлений Законом, і особа-порушник згодна з тим, що вчинила 

проступок, можливе прискорене (спрощене) провадження у справах про 

адміністративне правопорушення. У зв’язку з цим пропонуємо ч. 1 ст. 258 КУпАП 

доповнити новим положенням (див. Додаток А).  
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12. СПФМ не може бути притягнений до відповідальності за дії, які вже 

були питанням перевірки СДФМ, за результатами якої не було встановлено 

порушень. 

13. КУпАП не передбачено розстрочки виконання постанови про 

накладення адміністративного стягнення. Доречно передбачити це у випадку, 

коли СПФМ відповідно до майнового становища не може негайно сплати штраф. 

У цьому випадку СПФМ доречно було б встановити або надати строк для сплати 

штрафу визначеними частинами. При цьому в разі несвоєчасної оплати 

відповідної частини ця процедура скасовується. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

  

ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного наукового дослідження, на основі аналізу праць 

вітчизняних та зарубіжних науковців, чинного українського за міжнародного 

законодавства, узагальнення статистичних матеріалів та особливостей практичної 

діяльності одержано такі висновки й надано рекомендації та пропозиції: 

1. Наголошено, що запровадження адміністративної відповідальності за 

вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення у національне законодавство України розпочато у 2002 році після 

імплементації державою взятих на себе міжнародних зобов’язань. Процес 

становлення цього законодавства триває й до сьогодні, про що свідчить наявність 

низки законодавчих ініціатив, якими, зокрема, пропонується криміналізувати 

низку відповідних адміністративних правопорушень, а деякі, навпаки – окремі 

злочини визнати адміністративними проступками. 

2. Зроблено висновок, що притягнення до адміністративної відповідальності 

за правопорушення у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення базується на застарілих підходах, що 

полягають: у відсутності посилання на відповідну частину ст. 166-9 КУпАП, якою 

передбачено склади адміністративних проступків; нез’ясуванні всіх обставин 

справи (відсутність доказів, довідок, актів перевірок, пояснень); відсутності 

складу адміністративного правопорушення в діянні посадової особи суб’єкта 

первинного фінансового моніторингу. Тому задля уникнення відповідних 

помилок як в нормотворчій, так і в правозастосовній практиці в галузевому Законі 

пропонуємо закріпити принципи (верховенство права, законність, юридична 

визначеність, невідворотність відповідальності, індивідуалізація покарання, 

заборона свавілля, змагальність процесу тощо), на яких будуватимуться 

правовідносини в досліджуваній сфері. 

3. Досліджено, що серед різних видів юридичної відповідальності 

(кримінальної, адміністративної, цивільно-правової тощо) за порушення 
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законодавства у досліджуваній сфері однією з особливостей адміністративної 

відповідальності є те, що її передбачено двома законодавчими актами, а саме: 

КУпАП та Законом. В обох цих законодавчих актах окреслено склади 

правопорушень, коло суб’єктів, уповноважених розглядати справи, й 

адміністративні стягнення за їх вчинення. Причому ці акти визначають різних 

суб’єктів відповідальності, відмінні процедури притягнення до відповідальності 

та різні санкції. Зважаючи на необхідність реформування адміністративно-

деліктного законодавства та усунення наявних колізій, варто систематизувати 

перелік видів правопорушень, передбачених нормами двох законодавчих актів, та 

закріпити його в КУпАП. 

Проблемним питанням у процесі правової кваліфікації адміністративного 

проступку є помилки, що їх припускають уповноважені посадові особи суб’єктів 

державного фінансового моніторингу в процесі правової кваліфікації делікту, що 

призводить до: невірного обрання норми КУпАП для кваліфікації конкретного 

проступку; невизнання наявності складу адміністративного проступку в діянні, в 

якому він є; визнання наявності складу адміністративного проступку в діянні, в 

якому він відсутній. 

4. Аналіз адміністративно-деліктного законодавства та практики 

юрисдикційної діяльності Держфінмоніторингу дає змогу констатувати, що 

підставами адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері 

запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення є система адміністративно-правових норм, які визначають: склад 

адміністративного правопорушення; види і розміри адміністративних стягнень; 

коло суб’єктів (органів та їх посадових осіб), уповноважених розглядати справи 

про адміністративні правопорушення у сфері запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення і приймати щодо них 

відповідні рішення; процедуру притягнення до адміністративної відповідальності 

та її процесуальне оформлення. 
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5. Встановлено, що безпосереднім об’єктом легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є суспільні відносини, 

що охороняються ст.ст. 166-9, 188-34 КУпАП та Законом, а об’єктивна сторона 

полягає в діях або бездіяльності. Суб’єкт досліджуваного правопорушення є 

спеціальним, яким може бути посадова особа суб’єктів первинного 

фінмоніторингу, член ліквідаційної комісії, ліквідатор або уповноважена особа 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та посадова особа підприємства, 

установи, організації, а також громадянин – суб’єкт підприємницької діяльності, 

який не є суб’єктом первинного фінмоніторингу. Суб’єктивна сторона 

характеризується умислом або необережністю. 

6. На основі вивчення адміністративно-правового статусу 

Держфінмоніторингу, який є спеціально уповноваженим органом у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення, показано, що на рівні галузевого Закону так і не закріплено 

повноважень Держфінмоніторингу щодо забезпечення координації діяльності 

суб’єктів державного фінансового моніторингу у справах про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст.ст. 166-9, 188-34 КУпАП. Зазначене 

унеможливлює якісне виконання Держфінмоніторингом своїх функцій, негативно 

впливає в цілому на стан правореалізації та потребує відповідних змін. 

Водночас нагляд за виконанням вимог законодавства, що регулює 

відносини у сфері запобігання досліджуваним правопорушенням банками, 

віднесеними до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджено 

процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, здійснюється Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб у встановленому ним порядку. Своєю чергою, 

нагляд за діяльністю забудовників здійснюється Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 

Відсутність зазначених вище регуляторів у переліку суб’єктів державного 
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фінансового моніторингу, визначених Законом, об’єктивує потребу внесення 

відповідних змін до переліку суб’єктів державного фінмоніторингу. 

7. Провадження у справах про порушення законодавства щодо запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, як і в 

цілому про адміністративні правопорушення, характеризуються комплексом 

процесуальних дій, що утворюють певну сукупність адміністративно-

процесуальних відносин, пов’язаних з відповідними матеріальними 

правовідносинами, зумовлюють необхідність з’ясування та доведення всіх 

обставин справи, закріплення процесуальних результатів. Відносини всередині 

провадження є динамічними, їх рух зумовлюється наявністю стадій і строків. 

Доведено, що особливостями проваджень зазначеної категорії справ є: 

• процедури, передбачені різними нормативно-правовими актами – 

КУпАП, з одного боку, та Законом і підзаконними нормативно-правовими актами 

– з іншого; 

• різні суб’єкти накладення адміністративних стягнень; 

• різні суб’єкти притягнення до відповідальності; 

• різні види та розміри стягнень. 

8. На основі аналізу адміністративно-деліктного законодавства та 

правозастосування обґрунтовано висновок про необхідність запровадження у 

законодавстві норм: 

• прискореного (спрощеного) провадження у справах про адміністративне 

правопорушення у тих випадках, коли суб’єкт первинного фінансового 

моніторингу не дотримав строків надання інформації про фінансові операції, які 

підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; 

• розстрочки виконання постанови про накладення адміністративного 

стягнення у випадку, коли суб’єкт первинного фінансового моніторингу 

відповідно до майнового становища не може сплатити штраф. У такому випадку 

суб’єкту первинного фінансового моніторингу надано строк для сплати штрафу 
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визначеними частинами. У разі несвоєчасної оплати відповідної частини цю 

процедуру слід скасовувати. 

На підставі досвіду Італії, Німеччини, Угорщини щодо запобігання 

відмиванню злочинних доходів запропоновано закріпити в законодавстві України, 

зокрема чіткий перелік підстав для притягнення до адміністративної 

відповідальності та оприлюднення інформації про застосування до суб’єкта 

первинного фінансового моніторингу заходів впливу. 

9. Розроблено пропозиції щодо внесення уточнень та запропоновано зміни 

до таких нормативно-правових актів: 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (викладено в новій 

редакції ст. 166-9; доповнено ст. 255 у частині визначення суб’єктів державного 

фінансового моніторингу; доповнено ст. 301-1 «Розстрочка виконання постанови 

про накладення адміністративного стягнення»); 

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (визначення понять 

«внутрішній фінансовий моніторинг» та «обов’язковий фінансовий моніторинг» 

викладено в новій редакції; ч. 3 ст. 5 доповнено суб’єктами державного 

фінансового моніторингу – Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; ст. 18 доповнено новими положеннями щодо повноважень 

Фінмоніторингу; ст. 24 викладено в новій редакції); 

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

(підстави для анулювання ліцензії доповнено новим пунктом у зв’язку із 

застосуванням до суб’єктів первинного фінансового моніторингу заходів впливу у 

вигляді штрафу в разі виявлення двох і більше будь-яких повторних порушень). 
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ДОДАТОК А 

Проект Закону 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до деяких законів України 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із подальшими змінами): 

1) статтю 166-9 викласти в такій редакції: 

«Стаття 166-9. Порушення законодавства щодо запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 

За непроведення ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), 

вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках встановлених 

Законом; за невиявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій; 

за ненадання, несвоєчасне надання, порушення порядку надання інформації, 

додаткової інформації; за порушення строків зберігання офіційних документів, 

інших документів (у тому числі створені суб’єктом первинного фінансового 

моніторингу електронні документи), їх копії щодо ідентифікації осіб (клієнтів, 

представників клієнтів), а також осіб, яким суб’єктом первинного фінансового 

моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення 

клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також документів, що стосуються 

ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи 

результати будь-якого аналізу під час здійснення заходів щодо верифікації 

клієнта/поглибленої перевірки клієнта), а також даних про фінансові операції; за 

порушення порядку зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій); за 

ненадання інформації/документів, надання копій документів, у яких неможливо 

прочитати всі написані в них відомості, на запит суб’єкта державного фінансового 

моніторингу, необхідних для виконання ним функцій з державного регулювання і 
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нагляду відповідно до Закону, або втрату документів (у тому числі інформації про 

рахунки або активи), –  

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу, членів ліквідаційної комісії, 

ліквідаторів або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

за несвоєчасне надання або порушення порядку надання інформації, 

пов’язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового 

моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що містять 

інформацію з обмеженим доступом) на запит центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, –  

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб 

підприємств, установ, організацій, громадян – суб’єктів підприємницької 

діяльності, які не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, від ста до 

двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»; 

2) абзац сорок п’ятий пункту 1 частини першої статті 255 «суб’єктів 

державного фінансового моніторингу (стаття 166-9, частина шоста статті 166- 11, 

стаття 188-34)» викласти в такій редакції: 

«суб’єктів державного фінансового моніторингу (частина перша статті 166-

9, стаття 188-34); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення (частина друга статті 166-9);». 

У зв’язку з цим абзаци сорок шостий – шістдесятий вважати абзацами сорок 

сьомим – шістдесят першим; 

3) частину першу статті 258 після слів та цифр «статтею 198 (при 

накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження)» доповнити 
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словами та цифрами: «у разі несвоєчасного надання інформації, у випадках чітко 

встановлених Законом, при накладенні адміністративного стягнення у вигляді 

попередження за статтею 166-9 КУпАП»; 

4) доповнити статтею 301-1 такого змісту: 

«Стаття 301-1. Розстрочка виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення 

У випадках, коли суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно 

до майнового становища не може виконати постанову про накладення 

адміністративного стягнення у вигляді штрафу, орган (посадова особа), який 

виніс постанову, може встановити або надати строк для сплати штрафу 

визначеними частинами. 

У разі несвоєчасної оплати відповідної частини ця процедура 

скасовується.». 

2. У Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (Відомості Верховної 

Ради, 2014, № 50-51, ст. 2057 із подальшими змінами): 

1) У статті 1 Закону: 

пункт 9 частини першої викласти в такій редакції: 

«внутрішній фінансовий моніторинг – система дій з виявлення фінансових 

операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, із 

застосуванням підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму, яка включає: ідентифікацію, верифікацію клієнтів (представників 

клієнтів), вивчення клієнтів, уточнення інформації про клієнтів; ведення обліку 

таких операцій та відомостей про їх учасників; обов’язкову реєстрацію та 

повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

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

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення про фінансові операції, щодо яких 
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виникає підозра; надання додаткової інформації у випадках, передбачених цим 

Законом; зберігання інформації про фінансові операції та їх учасників»; 

пункт двадцять дев’ятий частини першої викласти в такій редакції: 

«обов’язковий фінансовий моніторинг – система дій з виявлення 

фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, 

яка включає: ідентифікацію, верифікацію клієнтів (представників клієнтів), 

вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта; ведення обліку таких 

операцій та відомостей про їх учасників; обов’язкову реєстрацію та повідомлення 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення про фінансові операції, щодо яких виникає підозра; надання 

додаткової інформації у випадках, передбачених цим Законом; зберігання 

інформації про фінансові операції та їх учасників»; 

2) частину третю статті 5 доповнити словами: «Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України»; 

3) У статті 9 Закону: 

частину п’яту виключити; 

абзац перший частини шістнадцятої викласти в такій редакції: 

«16. Нормативно-правовими актами суб’єктів державного фінансового 

моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного 

регулювання і нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу, може визначатися перелік додаткових ідентифікаційних даних, які 

з’ясовуються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у разі:». 

частину сімнадцяту виключити; 

4) У статті 18:  

частину другу доповнити новими положеннями такого змісту:  

«здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
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фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю 

відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, шляхом проведення 

планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних.»; 

пункт 3 частини третьої доповнити новим пунктом такого змісту: 

«4. інформації щодо розпочатих суб’єктами державного фінансового 

моніторингу проваджень у справах про адміністративні правопорушення, 

передбачених ст. 166-9, 188-34 КУпАП, оскарження прийнятих рішень та 

результатів судового розгляду. Суб’єкти державного фінансового моніторингу 

забезпечують повідомлення та ведення зазначеної інформації за формою, 

встановленою спільно з Держфінмоніторингом». 

5) Статтю 24 викласти в такій редакції; 

«Стаття 24. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом 

1. Особи, які винні у порушенні вимог цього Закону та/або нормативно-

правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансували 

тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, несуть кримінальну, 

адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом. 

2. Юридичні особи, які здійснювали фінансові операції з фінансування 

тероризму, можуть бути ліквідовані за рішенням суду. 

3. У разі невиконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу 

вимог цього Закону, до нього адекватно вчиненому правопорушенню будуть 

застосовані такі адміністративні стягнення: 

попередження; 

штраф; 

анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження 

певних видів діяльності; 

тимчасове відсторонення посадової особи від посади до усунення 

порушення. 
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4. Повторне (повторні) порушення суб’єктом первинного фінансового 

моніторингу вимог цього Закону, тобто порушення, вчинене протягом року після 

дня виявлення суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно 

до цього Закону виконує функції з державного регулювання і нагляду за 

суб’єктом первинного фінансового моніторингу, аналогічного порушення, за яке 

до суб’єкта первинного фінансового моніторингу прийнято рішення про 

застосування санкції відповідно до цього Закону, тягне (тягнуть) за собою 

накладення штрафу на суб’єкта первинного фінансового моніторингу у розмірі до 

400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

5. У разі виявлення двох і більше будь-яких повторних порушень, вчинених 

суб’єктом первинного фінансового моніторингу, до нього додатково може бути 

застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензії або іншого спеціального 

дозволу на право провадження певних видів діяльності. 

6. У разі порушення посадовою особою суб’єкта первинного фінансового 

моніторингу вимог цього Закону, суб’єкт державного фінансового моніторингу, 

який відповідно до цього Закону виконує функції з державного регулювання і 

нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, може відповідно до 

закону прийняти рішення про застосування до суб’єкта первинного фінансового 

моніторингу санкції у вигляді тимчасового відсторонення такої посадової особи 

від посади до усунення порушення. 

7. При призначенні покарання суб’єкт державного фінансового моніторингу 

має враховувати наступні обставини: ефективність покарання; серйозність та 

тривалість порушення; ступінь вини; фінансовий стан правопорушника; вигоду, 

одержану внаслідок порушення; збитки третіх сторін, спричинені порушенням; 

рівень співпраці з суб’єктом державного фінансового моніторингу; попередні 

порушення. 

8. Положення частин третьої – шостої цієї статті не поширюються на банки, 

філії іноземних банків. 

У разі порушення банками, філіями іноземних банків вимог цього Закону, 

нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють 
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діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, Національний банк України адекватно 

вчиненому порушенню або рівню загрози інтересам вкладників чи інших 

кредиторів банку має право застосувати заходи впливу відповідно та у порядку, 

визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність» та 

нормативно-правовими актами Національного банку України. 

9. Стягнення до суб’єктів первинного фінансового моніторингу, передбачені 

цією статтею, застосовуються суб’єктами державного фінансового моніторингу, 

які відповідно до цього Закону здійснюють функції з державного регулювання і 

нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, протягом трьох 

місяців з дня виявлення порушення. 

10. Під час проведення перевірок суб’єктами державного фінансового 

моніторингу перевірці підлягають наступні питання: 

непроведення ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), 

вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках встановлених 

Законом; 

невиявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій; 

ненадання, несвоєчасне надання, порушення порядку надання інформації, 

додаткової інформації, перелік якої чітко встановлений Законом; 

порушення строків зберігання офіційних документів, інших документів (у 

тому числі створені суб’єктом первинного фінансового моніторингу електронні 

документи), їх копії щодо ідентифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а 

також осіб, яким суб’єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено 

у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про 

клієнта, а також усіх документів, що стосуються ділових відносин (проведення 

фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час 

здійснення заходів щодо верифікації клієнта/поглибленої перевірки клієнта), а 

також даних про фінансові операції; 

порушення порядку зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій); 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
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ненадання інформації/документів, надання копій документів, у яких 

неможливо прочитати всі написані в них відомості, на запит суб’єкта державного 

фінансового моніторингу, необхідних для виконання ним функцій з державного 

регулювання і нагляду відповідно до цього Закону, або втрату документів (у тому 

числі інформації про рахунки або активи). 

11. Суб’єкт перевірки не може бути притягнений до відповідальності за дії, 

які вже були питанням перевірки, за результатами якої не було встановлено 

порушень. 

12. Інформація про застосування до суб’єкта первинного фінансового 

моніторингу заходів впливу оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу у встановленому ним 

порядку.». 

3. У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

(Відомості Верховної Ради, 2015, № 23, ст. 158 із подальшими змінами): 

частину другу статті 16 доповнити новим пунктом 11 такого змісту: 

«11. рішення (постанова) відповідного суб’єкта державного фінансового 

моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про накладення на суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу заходів впливу у вигляді штрафу у разі 

виявлення двох і більше будь-яких повторних порушень». 

II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності 

цим Законом: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 

 

Голова Верховної Ради України 


