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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, набула сьогодні особливої актуальності як в Україні, так і в 
усьому світі. Глобалізація світових господарських зв’язків та впровадження у 
фінансову сферу новітніх технологій підвищують уразливість міжнародної 
фінансової системи, що надає можливість легалізувати доходи, одержані злочинним 
шляхом. Це загрожує національній безпеці України, створює перешкоди для її 
економічного розвитку на шляху до Євроінтеграції.  

За класифікацією ООН, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, як 
складову економічної злочинності, визнано суттєвою загрозою. Державна фіскальна 
служба України оцінює тіньовий сектор економіки у сумі 350 млрд. грн. у рік, у 
тому числі: 170 млрд. грн. – у вигляді тіньової зарплати, 100 млрд. грн. – 
конвертація безготівкових коштів у готівку або на валютні рахунки в іноземних 
банках, 35 млрд. грн. – неофіційні розрахунки, 45 млрд. грн. – розрахунки за основні 
засоби, послуги тіньового сектору. 

У цьому зв’язку необхідність у контролі фінансових потоків з метою 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, стала однією з головних підстав створення в Україні національної системи 
протидії такому злочину, що включає серед комплексу заходів – адміністративно-
правові, які характеризуються здійсненням державними регуляторами регулювання 
та нагляду у досліджуваній сфері. 

Для вітчизняної правової науки розроблення адміністративно-правових 
заходів протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, є новим 
напрямом наукового пошуку. Зазначену проблему вивчали такі науковці з 
адміністративного права та процесу: П. П. Андрушко, А. С. Беніцький, В. Т. Білоус, 
С. А. Буткевич, А. Ф. Волобуєв, С. Г. Гуржій, О. Ф. Долженков, Л. М. Доля, 
Ю. В. Дубко, О. О. Дудоров, М. І. Камлик, А. О. Клименко, А. Т. Ковальчук, 
О. Є. Користін, Є. В. Павліченко, В. М. Попович, С. С. Чернявський, Л. М. Чуніхіна 
та ін. Питання протидії легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, знайшли 
відображення у дослідженнях закордонних авторів, таких як П. Бернаскони, 
У. Гилмор, С. Годдард, Х. Кернер, К. Коттке, П. Лилли, Дж. Робинсон, Дж. Ф. Тоні 
й ін. Водночас адміністративно-правовий статус державних регуляторів у сфері 
запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, є 
недостатньо дослідженим. 

Усе це зумовлює актуальність та доцільність дослідження адміністративно-
правового статусу державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана 
відповідно до 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, 
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1407-р. 
Тема дисертаційного дослідження є складовою планової тематики та науково-
дослідницької діяльності кафедри господарського та адміністративного права 
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Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського” „Правове регулювання суспільних відносин в умовах 
демократизації української держави та інтенсифікації застосування інноваційних 
технологій в економічній сфері” (номер державної реєстрації 0110U006186). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 
теоретико-методичних засад адміністративно-правового статусу державних регуляторів 
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, та розроблення пропозицій з удосконалення їх діяльності. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність послідовного вирішення 
таких завдань: 

– з’ясувати сутність державного регулювання та нагляду як функцій 
управління у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом; 

– визначити поняття „система фінансового моніторингу”, розкрити поняття 
„національна система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом”, охарактеризувати елементи її адміністративно-
правового механізму; дослідити основні етапи її формування з урахуванням 
міжнародно-правових норм; 

– поглибити теоретичні знання щодо адміністративно-правового статусу 
державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, визначити їх місце в системі органів виконавчої влади; 

– з’ясувати повноваження Державної служби фінансового моніторингу 
України та інших державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації 
доходів, одержаних злочинним шляхом; 

– вивчити міжнародні стандарти у сфері протидії легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, та стан їх імплементації у національне 
законодавство; 

– окреслити напрями удосконалення діяльності державних регуляторів з 
урахуванням міжнародних стандартів; 

– охарактеризувати ознаки адміністративної відповідальності у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; 

– визначити адміністративно-юрисдикційні повноваження державних 
регуляторів та проаналізувати їх правозастосовну діяльність як суб’єктів 
адміністративного нагляду за період з 2011 по 2015 роки. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку з реалізацією 
державними регуляторами адміністративно-правового статусу у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Предмет дослідження − адміністративно-правовий статус державних 
регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації стали загальні та 
спеціальні методи наукового пізнання. Застосування цих методів обумовлено 
системним підходом, що дозволяє дослідити проблеми в єдності соціального змісту 
та юридичної форми. 
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За допомогою історичного методу досліджено становлення і розвиток 
національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, а також правові акти різних періодів (підрозділ 1.2). 
Формально-логічний метод використано для дослідження понять, їх загальних та 
особливих ознак: системи фінансового моніторингу, національної системи 
запобігання та протидії, системи міжнародно-правових норм, що використовують у 
цій сфері, адміністративно-правового статусу державних регуляторів, 
адміністративного нагляду, заходів адміністративної відповідальності (розділи 1–3). 
Структурно-функціональний метод застосовано для розкриття понять, сутності 
державного регулювання та нагляду (підрозділ 1.1), визначення адміністративно-
правового статусу державних регуляторів, його структурних елементів (підрозділ 
1.3), а також повноважень Державної служби фінансового моніторингу України та 
інших державних регуляторів (підрозділ 1.4). За допомогою порівняльно-правового 
методу визначено рівень правового забезпечення регулювання адміністративно-
правового статусу державних регуляторів щодо якості, системності, узгодженості. 
Аналітичний метод використано при дослідженні результатів правозастосовної 
діяльності державних регуляторів щодо здійснення ними адміністративного нагляду 
(підрозділ 3.2.). У роботі застосовано соціологічні методи: групування і зіставлення. 

Науково-теоретичним підґрунтям у дисертації стали розробки фахівців у 
галузі філософії, загальної теорії держави і права, теорії управління, 
адміністративного права і процесу та інших галузевих правових наук. В основу 
дисертаційного дослідження покладено праці таких вітчизняних учених, як 
В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурка, А. І. Берлач, Ю. П. Битяк, 
І. П. Голосніченко, Е. С. Дмитренко, Р. А. Калюжний, І. Б. Коліушко, 
Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, Є. В. Курінний, Д. М. Лук’янець, 
А. Ю. Нашинець-Наумова, Н. Р. Нижник, С. Г. Стеценко та ін. 

Нормативною базою дисертації є Конституція України, закони України, 
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативні акти 
органів виконавчої влади, що визначають адміністративно-правовий статус 
державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом. 

Емпіричну основу дослідження становлять статистичні матеріали щодо 
практичної діяльності державних регуляторів за період 2011–2015 рр., надані на 
запити дисертанта, відомості з офіційних інтернет-сайтів відповідних державних 
органів, неурядових і міжнародних організацій. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертація є 
одним із перших в Україні комплексним дослідженням адміністративно-правового 
статусу державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. На основі проведеного 
дослідження сформульовано такі наукові положення та висновки: 

Вперше: 
– визначено адміністративно-правовий статус державного регулятора у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню ) доходів, одержаних злочинним 
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шляхом, як встановлені законодавством права, обов’язки та компетенції публічного 
органу управління щодо здійснення організації, координації, регулювання й 
адміністративного нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу, і застосуванню заходів адміністративного примусу за порушення 
законодавства у цій сфері; 

– обґрунтовано, що державне регулювання у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, це: 1) система 
заходів, які впроваджуються уповноваженими органами держави для запобігання та 
протидії правопорушенням в даній сфері (у широкому розумінні); 2) діяльність 
уповноважених органів, яка полягає у виданні правових актів у цій сфері та здійсненні 
нагляду за їх додержанням і виконанням вимог Закону (у вузькому розумінні); 

– доведено, що адміністративний нагляд сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, – це система заходів 
щодо попередження, виявлення й припинення правопорушень, відновлення 
встановленого порядку й притягнення винних до адміністративної відповідальності, 
яка реалізується спеціально уповноваженими органами – державними регуляторами і 
їх посадовими особами за допомогою спеціальних методів та адміністративних 
процедур; 

Удосконалено: 
– розуміння системи фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як: 1) системи 
адміністративно-правових, фінансово-правових, кримінально-правових, міжнародно-
правових, оперативно-розшукових та інших заходів, що здійснюються уповноваженими 
суб’єктами, – системи державного регулювання (у широкому розумінні); 2) системи 
постійного контролю щодо відстеження фінансових операцій уповноважених суб’єктів 
(первинного) фінансового моніторингу відповідно до встановлених критеріїв, одним із 
методів якого є фінансовий моніторинг (у вузькому розумінні); 

– понятійний апарат адміністративного права і процесу, що 
використовується у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом (дефініції: „суб’єкт фінансового моніторингу”, 
„суб’єкт первинного фінансового моніторингу”, „адміністративно-юрисдикційні 
повноваження державних регуляторів”, „адміністративно-правові санкції у сфері 
протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом”); 

− наукові положення щодо реалізації єдиної державної політики у напрямі 
адміністративно-наглядової діяльності у сфері, що досліджується: розробленні 
єдиних нормативно-правових актів, якими урегульовано діяльність державних 
регуляторів; встановленні відповідальності державних регуляторів щодо здійснення 
нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу; підвищення 
професійної підготовки  посадових осіб державних регуляторів; 

Набули подальшого розвитку: 
– обґрунтування доцільності визначення на законодавчому рівні положення 

про Державну службу фінансового моніторингу України як незалежного органу 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого безпосередньо 
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України; 
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− розуміння про ознаки адміністративної відповідальності за порушення 
вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, які визначаються тим, що: 1) вона 
направлена на охорону правовідносин у даній сфері; 2) настає за правопорушення; 
3) встановлюється державою в санкціях охоронних правових норм, які можуть 
застосовувати державні регулятори, 4) повноваження на її застосування входять до 
спеціального статусу державних регуляторів; 

− положення щодо ухвалення окремих законів про Національну комісію з 
цінних паперів та фондового ринку України та Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України щодо законодавчого 
визначення їх центральними державними органами з особливим статусом. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання висновків і пропозицій дисертаційного дослідження у:  

– нормотворчій діяльності – при розробленні та вдосконаленні чинного 
законодавства, норми якого регулюють правовідносини, що виникають у зв’язку із 
реалізацією державними регуляторами адміністративно-правового статусу у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; 

– правозастосовній діяльності державних регуляторів – для удосконалення 
адміністративно-наглядової діяльності державних регуляторів (довідка Державної 
служби фінансового моніторингу  України від 10.10.2016 р. № 4017/0220-09-2); 

– наукових дослідженнях – для поглиблення теоретичних засад 
удосконалення адміністративно-правового регулювання відносин у сфері організації 
та здійснення наглядової діяльності державними регуляторами; 

– навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін 
„Адміністративне право”, „Теоретичні проблеми адміністративного права”, 
„Фінансове право”, у процесі підготовки навчально-методичної літератури (акт 
впровадження Національного технічного університету України „Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” від 30.09.2016 р.). 

Особистий внесок автора. Дисертація є самостійною науковою роботою, в 
якій використано новітні здобутки вітчизняної та зарубіжної науки 
адміністративного права, усі сформульовані положення і висновки обґрунтовано на 
підставі власних досліджень автора. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 
доповідалися на шести міжнародних науково-практичних конференціях: „Правове 
регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави”  
(м. Київ, 2012–2014 рр.); „Юридична наука та практика: виклики сучасних 
євроінтеграційних процесів” (м. Братислава (Словацька Республіка), 2015 р.); 
„Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України” (м. Київ, 2016 р.); 
„Вороновські читання” (Фінансове право – сучасний стан та перспективи) (м. Київ, 
2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації знайшли відображення у 
16 наукових працях, зокрема, у 9 наукових статтях, опублікованих у наукових фахових 
виданнях України, 1 статті − у науковому періодичному виданні іншої держави, та у 
тезах 6 доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 
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Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, 
які охоплюють 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел (237 
найменувань) і додатку. Основний текст дисертації становить 200 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, ступінь її 
наукової розробки, визначено мету, завдання дослідження та його зв’язок з 
науковими програмами, планами, темами, сформульовано наукову новизну 
одержаних результатів дослідження та їх практичне значення. 

Розділ 1 „Основи правового статусу державних регуляторів у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом” складається з 4-х підрозділів, у яких досліджено природу державного 
регулювання та нагляду як функцій управління, розкрито адміністративно-правовий 
статус державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, їх місце в системі органів виконавчої влади. 

У підрозділі 1.1 „Державне регулювання та нагляд як функції управління у 
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом” уточнено понятійно-категоріальний апарат, зокрема поняття: 
„державне регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом”, „державний контроль у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, 
„державний нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом”, „адміністративний нагляд у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”. 

З’ясовано, що державне регулювання у зазначеній сфері вимагає наявності 
певної вибудуваної системи організаційно-правового забезпечення, основою якої є 
адміністративно-правове регулювання. Воно здійснює керуючий вплив держави на 
об’єкт управління. У структурі його механізму можна виділити такі елементи:         
1) система державних органів (суб’єкти державного фінансового моніторингу), 
уповноважених на основі закону здійснювати управлінські дії від імені держави,      
2) сукупність форм, методів, заходів, використовуваних цими органами в процесі 
регулювання у зазначеній сфері. 

Виділено ознаки державного нагляду як способу забезпечення законності у 
сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом:  
1) об’єктом нагляду виступає законність діяльності суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу; 2) суб’єкти державного фінансового моніторингу мають 
право здійснювати нагляд, проводячи планові та позапланові перевірки, у тому 
числі виїзні (ч. 1 п. 2 ст. 14); 3) у передбачених випадках, суб’єкти державного 
фінансового моніторингу мають право застосовувати заходи впливу до суб’єктів 
первинного фінансового моніторингу за допущені правопорушення. 

Доведено, що адміністративний нагляд у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, доцільно 
розглядати як систему заходів щодо попередження, виявлення й припинення 
правопорушень, відновлення встановленого порядку й притягнення винних до 
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адміністративної відповідальності. Визначено його характерні ознаки, які 
відображають специфіку юрисдикційних повноважень державних регуляторів. 

Визначено, що важливою відмінністю адміністративного нагляду від контролю в 
зазначеній сфері є наявність у державних регуляторів та їх посадових осіб, що 
здійснюють адміністративно-наглядову діяльність, юрисдикційних повноважень. На 
відміну від контролю, адміністративний нагляд виконує основні функції: правозахисну, 
правоохоронну, організаційно-правову, коригування, соціальної превенції. 
Об’єктивним наслідком нагляду є владний індивідуально-правовий акт обов’язкового 
характеру (акт перевірки), в якому разом з оцінкою діяльності наглядового об’єкта 
конкретизуються його повноваження щодо усунення помилок і прорахунків у 
діяльності, внесення організаційних коректив у процес управління, припинення 
неправомірної діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу тощо.  

У підрозділі 1.2 „Національна система запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” охарактеризовано 
організаційно-правові засади національної системи запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проаналізовано та 
виокремлено п’ять періодів її становлення та розвитку, а також визначено елементи 
організаційно-правового механізму її функціонування. 

На підставі аналізу наукових джерел, узагальнення правозастосовної діяльності 
уповноважених державних органів визначено, що національна система запобігання та 
протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, є сукупністю 
адміністративно-правових, фінансово-правових, кримінально-правових, міжнародно-
правових та інших заходів, спрямованих на протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом. Зазначена система складається з підсистем, що 
відрізняються за суб’єктним складом, особливостями правового регулювання й 
завданнями. Доведено, що до національної системи входять: 1) суб’єкти системи 
фінансового моніторингу в усіх організаційно-правових формах (інституціональна 
складова) разом із правоохоронними органами; 2) правові норми, які встановлюють 
повноваження суб’єктів (правова складова); 3) форми, методи контрольно-наглядової 
та іншої діяльності (інструментальна складова); 4) підсистеми: внутрішнього контролю 
(контрольна), адміністративного нагляду та інших заходів (оперативно-розшукових 
тощо). Обґрунтовано, що сутність адміністративно-правового механізму полягає у 
системному і цілісному поєднанні усіх елементів. 

Проаналізовано основні етапи формування та розвитку національної системи 
протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: 1) внесення України у 
перелік країн, що не беруть участі у боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом („чорний” список FATF); 2) утворення національної 
системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: прийняття 
основних нормативно-правових актів, утворення уповноваженого органу, введення 
відповідних інструментів для ефективного здійснення протидії, виключення України 
із „чорного” списку FATF; 3) розвиток та удосконалення національного режиму, 
включаючи його міжнародну складову; 4) визнання того, що правова й 
інституціональна системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним 
шляхом, в Україні в цілому відповідають рекомендаціям FATF; 5) удосконалення 
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законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом; запровадження підходу, заснованого на оцінці 
ризиків; імплементація положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, 
арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування 
тероризму від 16 травня 2005 року, нових рекомендацій FATF. 

У підрозділі 1.3 „Поняття та зміст адміністративно-правового статусу 
державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом” узагальнено відомі в юридичній науці 
позиції щодо формулювання дефініції „статус державного органу”. Визначено, що 
за своєю сутністю поняття „адміністративно-правовий статус державного 
регулятора” є складною, системоутворюючою державно-правовою категорією, якою 
визначається нормативно закріплене та реально застосоване на практиці 
адміністративно-правове становище в системі владних взаємовідносин з іншими 
суб’єктами права. Наголошено, що в адміністративно-правовому статусі державного 
регулятора всі складові елементи утворюють цілісну систему, елементи якої 
пов’язані між собою, доповнюють один одного і мають своє призначення. 

Обґрунтовано, що державні регулятори – це суб’єкти зі спеціальним 
адміністративно-правовим статусом, який визначає місце такого суб’єкта у сфері 
запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і 
конкретизує його правовий стан щодо учасників наглядового процесу. Зроблено 
висновок, що державні регулятори є державними органами (публічної інституції), їм 
характерні владні повноваження, за якими вони мають право встановлювати 
формально-обов’язкові правила поведінки та домагатись їх дотримання 
встановленими законодавством засобами. 

Зроблено висновок, що найважливішою частиною правового статусу є 
компетенція, яка розкриває основний зміст адміністративно-правового статусу 
наглядового органу, а також визначає механізм виконання покладених на нього завдань. 
У сфері наглядової діяльності компетенційна складова статусу державного регулятора у 
досліджуваній сфері найповніше відображається у можливостях застосування ним 
заходів адміністративного примусу. Виходячи із загальноприйнятої в адміністративно-
правовій науці класифікації таких заходів, запропоновано класифікацію повноважень 
державних регуляторів – суб’єктів адміністративного нагляду в цій сфері:  
1) повноваження щодо попередження та виявлення правопорушень; 2) повноваження з 
припинення правопорушень; 3) повноваження щодо притягнення винних осіб до 
відповідальності та накладення заходів адміністративних стягнень; 4) повноваження 
щодо застосування заходів адміністративно-процесуального забезпечення. 

Визначено, що основним засобом (формою) реалізації функцій державних 
регуляторів можна визначити нормотворчу діяльність (нормотворчу компетенцію), 
оскільки саме встановлення норм права виступає основною специфічною ознакою 
цього державного органу. 

Доведено, що державні регулятори у сфері протидії легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом, – суб’єкти державного фінансового моніторингу, 
створені для здійснення певного виду діяльності, які уособлюють управлінські 
державно-владні повноваження у встановлених законодавством формах. На основі 
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аналізу адміністративно-правового статусу державного регулятора як адміністративно-
наглядового органу визначено його загальні характеристики: 1) місце в системі державних 
органів; 2) завдання (попередження адміністративних й інших правопорушень); 
3) адміністративні функції (адміністративного нагляду, адміністративного регулювання 
(ліцензійно-дозвільна, обліково-реєстраційна діяльність), адміністративного посвідчення 
фактів, що мають юридичне значення (проведення експертиз, досліджень, сертифікації, 
атестації), функцію притягнення суб’єктів первинного фінансового моніторингу до 
адміністративної та іншої юридичної відповідальності за правопорушення); 
4) адміністративна компетенція – коло спеціальних питань, що виникають під час 
здійснення наглядової діяльності; 5) адміністративно-владні повноваження 
(адміністративні права й обов’язки); 6) відповідальність державних регуляторів щодо 
повноти та професійності реалізації адміністративно-наглядових заходів. 

Обґрунтовано, що до спеціальних ознак, які характеризують адміністративно-
правовий статус державного регулятора як адміністративно-наглядового органу у 
досліджуваній сфері, доцільно віднести: 1) захист прав та законних інтересів 
громадян, суспільства і держави; 2) забезпечення національної безпеки через 
визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом; 3) забезпечення протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом (ефективність правозастосовної діяльності); 
4) формування та забезпечення подальшого розвитку загальнодержавної аналітичної 
бази даних Єдиної державної інформаційної системи в сфері запобігання й протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

У підрозділі 1.4 „Повноваження Державної служби фінансового 
моніторингу України та інших державних регуляторів” (далі – 
Держфінмоніторинг) визначено, що Держфінмоніторинг є адміністративним 
органом, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 
Запропоновано класифікацію функцій Держфінмоніторингу за такими критеріями: 
за сферою діяльності: внутрішні та зовнішні; за змістом діяльності: правотворчі, 
правоохоронні та правозастосовні; за функціями: регулятивні, аналітичні, 
контрольно-наглядові, координаційні, організаційно-методичні, інформаційні, 
функції у сфері міжнародної співпраці. 

З’ясовано, що основними функціями державних регуляторів у зазначеній 
сфері є: 1) участь у розробленні законів та інших нормативно-правових актів,  
2) адміністративний нагляд у сфері протидії легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом; 3) забезпечення дотримання законодавства; 4) виконання 
комплексу адміністративно-процесуальних дій у рамках провадження у справах про 
адміністративні правопорушення. Обґрунтовано статус Держфінмоніторингу як 
незалежного центрального органу виконавчої влади; правові механізми взаємодії 
Держфінмоніторингу як із державними регуляторами (суб’єктами державного 
фінансового моніторингу), так із правоохоронними органами; обов’язки посадових 
осіб Держфінмоніторингу, інших державних регуляторів та відповідальність за 
неналежне їх виконання; статус територіальних підрозділів; напрями підвищення 
професійного рівня кадрів. 
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Розділ 2 „Модернізація діяльності державних регуляторів у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, за міжнародними стандартами” складається з 2-х підрозділів, присвячених 
удосконаленню правового регулювання й нагляду державних регуляторів за 
суб’єктами первинного фінансового моніторингу у досліджуваній сфері. 

У підрозділі 2.1 „Імплементація міжнародних стандартів у сфері протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” досліджено систему 
міжнародно-правових норм у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та їх імплементацію у законодавство України. 

Визначено, що система міжнародно-правових норм у сфері протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складається з таких основних 
норм: спрямованих на наближення національного законодавства до міжнародних 
стандартів, що встановлюють кримінальну та адміністративну відповідальність за цей вид 
правопорушення; що регулюють обмін інформацією й співробітництво в сфері 
оперативно-розшукової діяльності; що регулюють надання правової допомоги при 
проведенні розслідувань і судових розглядів; що регулюють створення й співробітництво 
підрозділів фінансової розвідки; що визначають повноваження державних регуляторів та 
фінансових інститутів; спрямованих на удосконалення національних превентивних 
заходів, що ускладнюють можливе здійснення цього злочину. 

Досліджено міжнародну систему протидії відмиванню доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та визначено її як сукупність міжнародних і національних 
інституціональних та правових механізмів, спрямованих на попередження, 
виявлення й припинення діянь, що мають на меті легалізацію доходів, одержаних 
злочинним шляхом: кримінально-правові, адміністративно-правові та фінансово-
правові заходи регулювання суспільних відносин, що виникають у цьому зв’язку. 
Зазначено, що така система заснована на загальних принципах міжнародного права 
та спеціальних принципах і складається з елементів: міжнародні договори й акти; 
міжнародні й регіональні організації та інші органи; національні організаційно-
правові системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Комбінація згаданих вище заходів визначає своєрідність процесу розвитку й 
складну структуру такої системи, яка об’єднала традиційні організаційно-правові 
механізми боротьби із правопорушеннями з новими інститутами й інструментами 
фінансово-превентивного характеру. На національному рівні це проявилося у 
виділенні фінансового моніторингу, адміністративних органів й правоохоронного 
блоку як окремих підсистем національної системи протидії легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом. 

Окремо відзначено, що організаційно міжнародна система протидії легалізації 
доходів, одержаних злочинним шляхом, представлена як міжнародними й 
регіональними організаціями, так і структурами, які формально не є міжнародними 
організаціями, але водночас відіграють значну або основну роль у міжнародній системі. 

Зроблено висновок, що Держфінмоніторинг на постійній основі забезпечує 
взаємодію та інформаційний обмін з компетентними органами іноземних держав і 
міжнародними організаціями у сприянні розслідуванню складних 
транснаціональних схем. Так, Держфінмоніторингом протягом 2015 року 
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направлено 421 запит до 70 Підозділів фінансової розвідки (далі – ПФР) іноземних 
держав та отримано 489 відповідей на запити від 72 ПФР іноземних держав. 
Водночас Держфінмоніторингом отримано 245 запитів від 49 іноземних ПФР, 
надано 285 відповідей до 47 ПФР іноземних держав.  

Наголошено на важливості вивчення й засвоєння міжнародного досвіду як для 
вдосконалення національного законодавства в цій сфері правового регулювання, так 
і для побудови в Україні ефективно діючої національної системи запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що 
відповідає національним інтересам, потребам вітчизняної правоохоронної практики, 
а також вимогам міжнародних стандартів, запропонованих для виконання 
відповідно до конвенційних зобов’язань України. 

У підрозділі 2.2 „Удосконалення діяльності державних регуляторів у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом” запропоновано напрями реформування адміністративно-наглядової 
діяльності державних регуляторів. Зокрема, у сфері наглядової діяльності: 
1) оптимізація частоти перевірок державними регуляторами суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу щодо дотримання ними вимог чинного законодавства; 
2) удосконалення форм методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам 
первинного фінансового моніторингу; 3) удосконалення адміністративно-правових 
заходів у разі виявлення порушень вимог законодавства; 4) розширення інформаційно-
технологічних можливостей державного регулятора щодо збору, обробки, зберігання та 
передачі необхідної інформації до Єдиної інформаційної системи та ін. 

Обґрунтовано основні напрями удосконалення адміністративно-правового 
нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу: 1) реалізація єдиної 
державної політики в напрямі адміністративно-наглядової діяльності, розробка 
єдиних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність державних 
регуляторів; 2) встановлення чітких та прозорих правил діяльності державних 
регуляторів, визначення їм додаткових обов’язків, надання необхідних ресурсів, 
повноважень та важелів впливу; а також встановлення відповідальності державних 
регуляторів щодо здійснення нагляду за суб’єктами первинного фінансового 
моніторингу; запровадження у штатний розпис кожного державного регулятора 
заступника міністра (члена правління) відповідального за цей напрям діяльності; 
3) здійснення заходів щодо підвищення свідомості суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу; контролю за підвищенням рівня їх професійності; належного рівня 
внутрішнього контролю за їх діяльністю як спеціальних суб’єктів у сфері протидії 
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; 4) запровадження ефективних 
механізмів підзвітності державних регуляторів перед Верховною Радою та Урядом тощо. 

Розділ 3 „Адміністративно-юрисдикційні повноваження державних 
регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом” містить 2 підрозділи, в яких основну увагу приділено аналізу 
правозастосовної діяльності державних регуляторів за період 2011–2015 років в 
частині здійснення ними адміністративного нагляду за суб’єктами первинного 
фінансового моніторингу, притягнення до адміністративної відповідальності і 
застосування адміністративних санкцій. 
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У підрозділі 3.1 „Ознаки адміністративної відповідальності за порушення вимог 
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом” розкрито ознаки адміністративної відповідальності, які 
зумовлені особливостями правового регулювання. Доведено, що вони проявляються в 
тому, що така діяльність: 1) спрямована на охорону правовідноcин у cфері протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; 2) наcтає за 
правопорушення у цій сфері; 3) вcтановлюєтьcя державою шляхом застосування 
державними регуляторами cанкцій охоронних правових норм; 4) повноваження на її 
застосування входять до спеціального статусу державних регуляторів. 

Виокремлено особливості адміністративної відповідальності у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, які вирізняють її з-поміж інших видів відповідальності: 1) адміністративна 
відповідальність встановлюється законами й підзаконними актами про 
адміністративні правопорушення. У цих актах визначаються склади адміністративних 
правопорушень і санкції, а в деяких випадках –  і порядок їх застосування. На відміну 
від цього, кримінальна відповідальність встановлюється виключно законами; 2) в 
основі адміністративної відповідальності лежить адміністративне правопорушення, 
кримінальної відповідальності – злочин, цивільно-правової –  спричинення 
матеріальної шкоди; 3) суб’єктами адміністративної відповідальності виступають як 
фізичні особи, так і юридичні особи – суб’єкти первинного фінансового моніторингу, 
а за кримінальної відповідальності – тільки фізичні особи; 4) адміністративні 
стягнення накладаються державними регуляторами чи суддями; кримінальне 
покарання накладається виключно судами; 5) між суб’єктом адміністративного 
правопорушення та особою, яка накладає адміністративне стягнення, відсутні 
службові стосунки. 

Підставою для її застосування є наявність адміністративного правопорушення 
у цій сфері, а заходом впливу – передбачені законодавством адміністративні санкції. 

Запропоновано класифікацію адміністративної відповідальності у сфері 
запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за 
такими критеріями. Залежно від нормативно-правових актів, якими встановлено 
відповідальність: адміністративна відповідальність, яку встановлено ст. 166-9 та 
188-34 Кодексу України про адміністративні правопорушення та адміністративну 
відповідальність, ту, що встановлено Законом України „Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення”. Залежно вiд уповноважених органiв, якi мають право застосовувати 
заходи адміністративного примусу до суб’єктiв первинного фiнансового 
монiторингу: суди; державні регулятори. За формами накладання адміністративної 
відповідальності: накладається у судовому порядку при розглядi справ про 
правопорушення з обов’язковим винесенням рiшення, та яка накладається у 
позасудовому порядку державними регуляторами та їх посадовими особами. 
Залежно вiд суб’єктiв первинного фінансового моніторингу, якi скоїли протиправне 
дiяння: юридичну відповідальність фiзичних осiб – суб’єктів підприємницької 
діяльності (індивідуальну) та щодо юридичних осiб (колективну). 
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Автором дисертації на підставі аналізу юридичного складу статей 166-9, 188-34 
КУпАП запропоновано визначення поняття посадової особи, яка може бути 
суб’єктом адміністративного правопорушення за зазначеними статтями. 

У підрозділі 3.2 „Повноваження державних регуляторів щодо здійснення 
провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері 
запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом” 
синтезовано адміністративно-юрисдикційні повноваження державних регуляторів та 
проаналізовано правозастосовну діяльність державних регуляторів у сфері 
запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за період 
з 2011 по 2015 роки щодо застосування санкцій за порушення вимог законодавства. 

Визначено поняття „адміністративно-юрисдикційні повноваження державних 
регуляторів у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом” – 
це право на застосування сукупності заходів адміністративно-правового примусу у 
спеціальному процесуальному порядку до порушників норм законодавства з метою 
притягнення їх до адміністративної відповідальності, а також запобігання 
правопорушенням у майбутньому. 

Встановлено, що державні регулятори є суб’єктами адміністративно-
юрисдикційних повноважень, діяльність яких спрямована на здійснення ними, по-
перше, функцій адміністративного нагляду, по-друге, організаційно-розпорядчих 
функцій щодо урегулювання суспільних відносин, які виникають у досліджуваній сфері. 
Основними формами реалізації адміністративно-юрисдикційних повноважень 
державних регуляторів є право проводити перевірки суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу щодо дотримання ними вимог законодавства, за результатами яких 
складаються акти перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення та 
виносяться постанови, вимоги, а також відповідні документи організаційно-
розпорядчого характеру: накази, розпорядження, положення, інструкції тощо. 

Проаналізовано із застосуванням методу аналогій механізм застосування 
штрафних санкцій, передбачених ст. 166-9, ст. 188-34 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, та штрафних санкцій, передбачених ст. 24 Закону, 
встановлено відмінності у цих нормах, що розкриває особливості їхнього застосування. 

На основі аналізу законодавства 2002–2016 років та правозастосовної діяльності 
державних регуляторів визначено, що до 2010 р. інститут адміністративної 
відповідальності у досліджуваній сфері практично не застосовувався. Після ухвалення 
у 2010 р. Закону України „Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом” (у новій редакції) та приведення нормативно-правової бази 
державних регуляторів у відповідність до нього, починаючи з 2011 р., правозастосовна 
діяльність у зазначеному напрямі активізувалася, про що свідчать статистичні дані, 
отримані від державних регуляторів та Судової державної адміністрації України за 
період з 01.01.2011 р. по 31.12.2015 р. 

Результати аналізу свідчать, що їх правозастосовна діяльність за 2011−2015 рр. 
була неефективною: характеризується незначною кількістю порушених справ, 
відсутністю контролю щодо розгляду адміністративних справ судами, низьким 
рівнем оформлення справ, які надійшли до суду (так, у 2015 р. за статтею 166-9 
КУпАП надійшла до суду 51 справа, з них: 9 справ повернуто у зв’язку з 
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неналежним оформленням, 8 справ закрито у зв’язку з відсутністю події і складу 
адміністративного правопорушення; 8 справ закрито з підстав закінчення строків 
накладення адміністративного стягнення). Це спонукає до висновку, що підвищення 
професійності та рівня обізнаності нормативно-правового регулювання у 
досліджуваній сфері державними службовцями, координація адміністративно 
наглядової діяльності Держфінмоніторингу з іншими державними регуляторами,  є 
важливими інструментами підвищення показників ефективності її діяльності. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації на основі проведеного теоретичного узагальнення й практичного 
аналізу запропоновано нове рішення наукового завдання щодо виокремлення поняття, 
сутності правового статусу державних регуляторів у сфері запобігання та протидії 
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. На цій основі сформульовано 
наукові положення та рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, мають 
значення для науки і практики. Найбільш важливими є такі висновки: 

1. Адміністративно-правовий статус державного регулятора у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, є встановленими законодавством правами, обов’язками та компетенціями 
публічного органу управління щодо здійснення організації, координації, 
регулювання та адміністративного нагляду за діяльністю суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосуванню заходів 
адміністративного примусу за порушення законодавства у цій сфері. 

2. У роботі доведено, що державне регулювання у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у широкому розумінні, 
включає всю систему заходів, які впроваджуються уповноваженими органами держави 
для запобігання та протидії правопорушенням у ній. Тоді, як у вузькому розумінні – 
діяльність уповноважених органів, яка полягає у виданні правових актів у цій сфері та 
здійсненні нагляду за їх додержанням та виконанням вимог Закону. 

Державний контроль у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, запропоновано розуміти як 
вид управлінської діяльності державного регулятора, спрямованої на досягнення 
відповідності об’єкта контролю (суб’єкта первинного фінансового моніторингу) 
встановленим вимогам. За результатами контролю ухвалюється рішення на право 
здійснення діяльності (ліцензійно-дозвільної, обліково-реєстраційної, проведення 
експертиз, досліджень, сертифікації, атестації, інших видів діяльності). 

Під адміністративним наглядом у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, запропоновано розуміти 
систему заходів щодо попередження, виявлення й припинення правопорушень, 
відновлення встановленого порядку й притягнення винних до адміністративної 
відповідальності, яка реалізується спеціально уповноваженими органами – 
державними регуляторами та їх посадовими особами за допомогою спеціальних 
методів та адміністративних процедур. Сутність такого адміністративного нагляду 
виражається у постійному спеціалізованому спостереженні та юридичній перевірці з 



 15

боку уповноважених на те державних органів та їх посадових осіб за дотриманням 
певних правил у діяльності конкретних юридичних і фізичних осіб – суб’єктів 
підприємницької діяльності (суб’єктів первинного фінансового моніторингу). 

3. Систему фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, запропоновано розглядати: 

1) у широкому розумінні – як систему адміністративно-правових, фінансово-
правових, кримінально-правових, міжнародно-правових, оперативно-розшукових та 
інших заходів, здійснюваних уповноваженими органами; як систему державного 
регулювання; 2) у вузькому розумінні – як систему постійного контролю відстеження 
фінансових операцій уповноважених суб’єктів (первинного) фінансового моніторингу 
відповідно до встановлених критеріїв, одним із методів якого є фінансовий моніторинг. 

4. На підставі аналізу штатної структури, напрямів діяльності, функцій та 
повноважень Держфінмоніторингу запропоновано у Законі України „Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення” (далі – Закон) від 14.10.2014 р. № 1702-VII визначити: статус 
Держфінмоніторингу як незалежного центрального органу виконавчої влади; 
правові механізми його взаємодії як із державними регуляторами (суб’єктами 
державного фінансового моніторингу), так і з правоохоронними органами; 
обов’язки посадових осіб Держфінмоніторингу, інших державних регуляторів та 
відповідальність за їх неналежне виконання; статус територіальних підрозділів. 

Обґрунтовано доцільність зміни назви статті 14 „Повноваження суб’єктів 
державного фінансового моніторингу” Закону на „Державне регулювання та нагляд 
у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом”, 
у якій пропонується визначити та конкретизувати поняття, принципи і функції 
державного регулювання та розмежувати поняття державного нагляду і 
державного контролю у цій сфері. 

5. Міжнародні стандарти протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, – це визнані у більшості демократичних держав 
світу еталони діяльності відповідних державних органів щодо запобігання, 
припинення незаконних проявів з боку окремих осіб, що мають намір легалізувати 
доходи, одержані неправомірним способом, та еталони юридичної відповідальності 
за ці дії. Така діяльність пов’язана з внутрішніми заходами державних органів і 
діями, спрямованими на міжнародне співробітництво у цій сфері. 

Серед стандартів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, до виконання яких прагне Україна, визначено такі: 
1) забезпечення здатності адміністративних, регулюючих, правоохоронних та 
інших органів здійснювати співробітництво й обмін інформацією на національному 
та міжнародному рівнях; 2) криміналізацію відповідних дій, пошук і блокування 
відповідних доходів для наступної їх конфіскації та надання взаємної правової 
допомоги у цій сфері; 3) встановлення всеосяжного режиму регулювання та 
нагляду щодо фінансових установ; 4) відповідність встановлюваних внутрішніх 
режимів регулювання та нагляду ініціативам регіональних, міжрегіональних та 
міжнародних організацій, загальновизнаним на міжнародному рівні та ін. 
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6. Основні напрями модернізації діяльності державних регуляторів у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом включають: 1) удосконалення нормативно-правового забезпечення 
функціонування національної системи в частині адміністративно-наглядової 
діяльності; 2) підвищення ефективності адміністративно-наглядової діяльності; 
3) посилення взаємодії Держфінмоніторингу з іншими державними регуляторами 
та з правоохоронними органами і з суб’єктами первинного фінансового 
моніторингу; 4) удосконалення міжнародного співробітництва у сфері протидії 
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; 5) підвищення професійної 
підготовки фахівців у сфері організації та безпосередньої протидії легалізації 
доходів, одержаних злочинним шляхом; 6) створення системи оцінок ефективності 
наглядових заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, з урахуванням міжнародних стандартів. 

7. Доведено, що ознаки адміністративної відповідальності за порушення 
вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, зумовлені предметом правового 
регулювання. Ці ознаки проявляються в тому, що така відповідальність: 
1) спрямована на охорону правовідносин у цій сфері; 2) настає за правопорушення; 
3) встановлюється державою в санкціях охоронних правових норм, які можуть 
застосовувати державні регулятори; 4) повноваження на її застосування входять до 
спеціального статусу державних регуляторів. 

8. Адміністративно-юрисдикційні повноваження державних регуляторів – 
це право на здійснення сукупності заходів адміністративно-правового примусу у 
спеціальному процесуальному порядку до порушників норм законодавства у сфері 
протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою притягнення 
їх до адміністративної відповідальності, а також запобігання таким 
правопорушенням у майбутньому. 
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АНОТАЦІЯ 

Борець М.В. Адміністративно-правовий статус державних регуляторів 
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Державний вищий навчальний заклад „Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” – Київ, 2017.  

У дисертації досліджено адміністративно-правовий статус державних 
регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, їх місце в системі органів виконавчої влади та 
запропоновано напрями удосконалення адміністративно-правового регулювання 
їхньої діяльності. 

Сформульовано поняття „адміністративно-правовий статус державного 
регулятора у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом” як встановлені законодавством права, обов’язки та 
компетенції публічного органу управління щодо здійснення організації, 
координації, регулювання та адміністративного нагляду за діяльністю суб’єктів 
первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування заходів 
адміністративного примусу за порушення законодавства в цій сфері. 
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Досліджено систему міжнародно-правових норм у сфері протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та їх імплементацію у 
законодавство України. Запропоновано визначити статус Державної служби 
фінансового моніторингу України як незалежного органу виконавчої влади зі 
спеціальним статусом, діяльність якого безпосередньо спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України. Розглянуто повноваження державних 
регуляторів щодо здійснення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення в зазначеній сфері. 

Ключові слова: адміністративно-правовий статус державних регуляторів у 
сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, державне 
регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом; фінансовий моніторинг.  

 
АННОТАЦИЯ 

Борец М.В. Административно-правовой статус государственных 
регуляторов в сфере предотвращения и противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; 
информационное право. – Государственное высшее учебное заведение „Киевский 
национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана” –  Киев, 2017. 

В диссертации исследован административно-правовой статус 
государственных регуляторов в сфере предотвращения и противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, их место в 
системе органов исполнительной власти и предложены пути совершенствования 
административно-правового регулирования их деятельности. 

Сформулировано понятие „административно-правовой статус государственного 
регулятора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем”, – установленные законодательством права, 
обязанности и компетенции государственного органа управления по осуществлению 
организации, координации, регулирования и административного надзора за 
деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга в сфере 
предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем и применению мер административного принуждения за нарушения 
законодательства в этой сфере. 

Рассмотрено также понятие „государственное регулирование” в сфере 
предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, в широком и в узком смысле, „государственный 
контроль” в этой сфере как вид управленческой деятельности субъекта 
государственного финансового мониторинга, направленной на достижение 
соответствия объекта контроля (субъекта первичного финансового мониторинга) 
установленным требованиям. 

Изучено содержание категориальных основ „системы финансового 
мониторинга”, раскрыто содержание „национальной системы предотвращения и 



 20

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем”, охарактеризованы элементы ее административно-правового механизма; 
исследованы основные этапы ее формирования с учетом международно-правовых 
норм. 

Исследована система международно-правовых норм в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем и их имплементацию в законодательство Украины. Предложено определить 
статус Государственной службы финансового мониторинга Украины как 
независимого органа исполнительной власти со специальным статусом, 
деятельность которого непосредственно направляется и координируется 
Кабинетом Министров Украины. Уделено внимание полномочиям 
государственных регуляторов об осуществлении производства по делам об 
административных правонарушениях в исследуемой сфере. 

Ключевые слова: административно-правовой статус государственных 
регуляторов в сфере противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем; государственное регулирование и надзор в сфере 
предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным 
путем; финансовый мониторинг.  

 
SUMMARY 

Borets M.V. The administrative and legal status of state regulators in the 
area of prevention and counteraction of criminal money laundering. − Manuscript. 

The thesis for earning the degree of Candidate of Legal Sciences, specialty 
12.00.07 - administrative law and process; financial law; information law. – State Higher 
Educational Institution „Kyiv National Economic named after Vadym Hetman”– Kyiv, 
2017. 

This thesis contains research regarding the administrative and legal status of state 
regulators in the area of prevention and counteraction of criminal money laundering. 
Specifically the position of the state regulators in the executive branch and the ways of 
improving the administrative and legal regulation of their activities. 

This research proposes a number of copyright definitions in order to improve the 
concept of administrative law and process and introduces to the science of administrative 
law the complex modern approaches of the national system of prevention and 
counteraction of criminal money laundering. The author formulates the concept of 
administrative and legal status of the state regulator in the area of prevention and 
counteraction of criminal money laundering as the established rights, duties and range of 
public monitoring in the area of prevention and counteraction of criminal money 
laundering and the application of administrative enforcement for violation of legislation 
in this area. 

The author also views the concept of «state regulation» in the area of prevention 
and counteraction of criminal money laundering in the widest and in the narrowest sense. 
The state control in this area is a type of administrative activity of the subject of state the 
financial monitoring that aimed on achieving compliance control object (entity of initial 
financial monitoring) established requirements. 
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The author analyzed the system of international legal norms regarding the 
counteraction of criminal money laundering and the implementation of such norms in the 
legislation of Ukraine. The result is a proposal to change the status of the State Service of 
Financial Monitoring of Ukraine to an independent executive body with special status 
whose activities and directives are directly coordinated by the Cabinet of Ministers of 
Ukraine. Special attention is given to the state regulator's authority in implementing the 
proceedings on administrative violations in this area. 

Key words: administrative and legal status of state regulators in the area of 
prevention and counteraction of criminal money laundering, government regulation and 
supervision in the area of prevention and counteraction of criminal money laundering, 
financial monitoring. 
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