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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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. 

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 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) злочинних доходів, 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.). 
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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 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) злочинних 

доходів, фінансуванню тероризму і 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, 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. 

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 



3 

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; 

– 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 європейський 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 
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(відмиванню) злочинних доходів, 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 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) 

злочинних доходів (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. 

Емпіричною основою дослідження слугували статистичні дані та 

довідкова інформація Держфінмоніторингу, Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, Національного банку України, рішення судів 

різних інстанцій із розгляду справ про порушення антилегалізаційного 

законодавства. 

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 
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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 Кодексі України про адміністративні 

правопорушення (далі – КУпАП) та Законі, що 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 
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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; 

– розуміння необхідності закріплення в законодавстві можливості 

застосовування прискореного (спрощеного) провадження у справах про 

адміністративне правопорушення у випадках порушення строків подання 

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. 

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 
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(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). 

Апробація результатів дослідження. Положення і висновки 

дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях 

кафедри адміністративного права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Основні положення дисертаційної роботи оприлюднено на 7 

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 використано під час викладання 

відповідних тем 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 тезах доповідей на 7 міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається із анотації, вступу, трьох 

розділів, що містять сім підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків 

до роботи, списку використаних джерел (263 найменування) та додатків. 

Повний обсяг роботи становить 245 сторінок, з них основного тексту – 203 

сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок 

з науковими програмами, планами, темами, розкрито мету та завдання роботи, 

об’єкт і предмет, методи дослідження, сформульовано наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, надано відомості щодо апробації 

результатів дослідження та публікацій. 

Розділ 1 «Загальна характеристика адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства щодо запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення» має три підрозділи. 

У підрозділі 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» з’ясовано, що 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. 

Наголошено, що запорукою уникнення в майбутньому негативних 

наслідків, передбачених санкцією правової норми в разі її порушення, є 

співвідношення вчинків учасників правовідносин з вимогами правової норми. 

Закон повинен установити чіткі і зрозумілі для всіх правила поведінки, права і 

обов’язки. 

З’ясовано, що на сьогодні адміністративну відповідальність у 

досліджуваній сфері передбачено двома нормативно-правовими актами 

(КУпАП та Законом), 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. 

У підрозділі 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» здійснено аналіз 

наукової літератури, який засвідчив, що адміністративна відповідальність, 

будучи самостійним видом юридичної відповідальності, водночас ґрунтується 

на загальних принципах юридичної відповідальності. 
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На підставі судових рішень досліджено, що притягнення до 

адміністративної відповідальності за правопорушення в досліджуваній сфері 

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 галузевому 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. 

У підрозділі 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» 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. 

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 її обсягу чинним законодавством не 

передбачено. При цьому КУпАП визначено, 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. 

Доведено, що на ефективність процесу правової кваліфікації 

адміністративного проступку суб’єктами державного фінансового моніторингу 



10 

впливають такі чинники: правильність обрання та чітке формулювання норми 

закону; наявність складу адміністративного проступку в учиненому діянні; 

наявність єдиної узгодженої правозастосовної практики, у тому числі й 

судової; наявність науково обґрунтованих рекомендацій щодо кваліфікації 

більшості складів адміністративних правопорушень. 

Дослідивши ознаки, характерні для адміністративних стягнень, зроблено 

висновок про те, що анулювання ліцензії як санкції, передбаченої 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. 

З метою визначення в Законі адміністративної відповідальності 

запропоновано 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. 

Розділ 2 «Адміністративно-правова кваліфікація порушень 

законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» складається з 

двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Підстави адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» 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 в досліджуваній сфері 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. 
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У підрозділі 2.2 «Склад адміністративного правопорушення щодо 

порушення законодавства стосовно запобігання легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» проаналізовано 

склади адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст. 166-9, 188-34 

КУпАП та ст. 24 Закону. 

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 із 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. 

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» складається з 

двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Адміністративно-правовий статус суб’єктів 

провадження у справах про порушення законодавства щодо запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

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. 
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Встановлено, що Законом не передбачено закріплення повноважень 

Держфінмоніторингу щодо забезпечення координації діяльності суб’єктів 

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. 

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

вказівка на здійснення Держфінмоніторингом нагляду за 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). 

У підрозділі 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» 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, характеризуються: 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. 

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. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного наукового дослідження, на основі аналізу 

праць вітчизняних та зарубіжних науковців, чинного українського та 

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 – 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, 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 

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 
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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 

досліджуваній сфері 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 і 

приймати щодо них відповідні рішення; процедуру притягнення до 

адміністративної відповідальності та її процесуальне оформлення. 

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 



15 

державного 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 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»); 
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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 – Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб; ст. 18 доповнено новими положеннями 

щодо повноважень Держфінмоніторингу; 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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Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства щодо запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

У роботі проаналізовано основні засади адміністративної 

відповідальності в зазначеній сфері, охарактеризовано принципи 

застосування заходів притягнення до адміністративної відповідальності за 

відповідні порушення, досліджено підстави адміністративної 

відповідальності та особливості проваджень, визначено склад 

адміністративного правопорушення. Надано пропозиції щодо вдосконалення 

правового механізму притягнення до адміністративної відповідальності за 

вказаний вид порушень. 
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административной ответственности за нарушение законодательства о 

предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

В работе проанализированы основания административной 

ответственности в указанной сфере, охарактеризованы принципы применения 

мер привлечения к административной ответственности за соответствующие 

нарушения, исследованы особенности производств, определен состав 

административного правонарушения. Даны предложения по 

совершенствованию правового механизма привлечения к административной 

ответственности за указанный вид нарушений. 

Ключевые слова: административная ответственность, административное 

правонарушение, легализация (отмывание) преступных доходов, 

финансирование терроризма, финансирование распространения оружия 

массового уничтожения. 
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ABSTRACT 

 

Berizko V.M. Administrative liability for violating the legislation on the 

prevention and counteraction of the legalization (laundering) of the proceeds of 

crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of 

weapons of mass destruction. – Manuscript copyright. 

The Thesis for a Candidate Degree in Law in specialty 12.00.07 – 

Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law – Taras 

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

Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The paper investigates the origins and basic principles of administrative 

liability in the sphere mentioned. 

It is concluded that bringing to administrative liability for offenses in the 

investigated sphere is based on outdated approaches. In order to avoid relevant 

mistakes in both rule-making and law enforcement practice, the branch law proposes 

to consolidate the principles (rule of law, individualization of punishment, 

prohibition of arbitrariness, competitive process, etc.). 

The study investigates that one of the peculiarities of administrative liability 

in the analyzed sphere is that it is stipulated by two legislative acts, namely: CUAO 

and branch Law. Both legislative acts outline the constituent parts of offenses, the 

range of subjects authorized to deal with cases, and administrative penalties for 

malfeasance. Moreover, these acts define different liable parties, different 

procedures for prosecution and different sanctions. In view of the need to reform the 

administrative and tort law and eliminate existing conflicts, it is necessary to 

systematize the list of types of offenses stipulated by the norms of the two legislative 

acts and to codify it by the CUAO. 

The research proves that the direct object of legalization (laundering) of 

criminal proceeds is social relations protected by Art. 166-9, 188-34 CUAO and 

the Law, the objective side involves actions or inaction. The subject of the 

investigated offense is special. The subjective side is characterized by intent or 

carelessness. 

The study shows that the branch Law does not codify the powers of the SCFM 

on coordination of the subjects of state financial monitoring activity in cases on 

administrative offences, stipulated by Art. 166-9, 188-34 CUAO. 

The work proves that the peculiarities of the proceedings of this category of 

cases are: the procedures provided by various normative-legal acts – CUAO, on the 

one hand, and the Law and delegated legislation on the other; different subjects of 

imposing administrative penalties; different subjects of prosecution; different types 

and sizes of penalties. 

The thesis grounds the conclusion on the necessity of codifying the legislation 

rules on accelerated (simplified) proceedings in cases of administrative offenses and 

installments of execution of the decision on imposing administrative penalties. 

According to the experience of Italy, Germany and Hungary in preventing 

money laundering, the work suggests codifying a clear list of grounds for bringing to 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1372305_1_2&s1=%F1%EE%E2%E5%F0%F8%E5%ED%E8%E5%20%ED%E5%EF%F0%E0%E2%EE%EC%E5%F0%ED%FB%F5%20%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E9
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6132470_1_2&s1=%EF%EE%E4%E7%E0%EA%EE%ED%ED%FB%E5%20%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%EE-%EF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%E5%20%E0%EA%F2%FB
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administrative liability and disclosing information on the application of initial 

financial monitoring of remedial actions in the legislation of Ukraine. 

The work drafts the proposals for emending the following normative legal 

acts: Code of Ukraine on Administrative Offenses, branch Law, Law of Ukraine "On 

Licensing of Types of Economic Activities’. 

Key words: administrative liability, administrative offense, legalization 

(laundering) of criminal proceeds, financing of terrorism, financing of proliferation 

of weapons of mass destruction. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5382535_1_2&s1=%EF%F0%E8%EC%E5%ED%FF%F2%FC%20%EC%E5%F0%FB%20%E2%EE%E7%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%FF
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