
         Загальні вимоги щодо виконання студентами завдань на час карантину     та 

підготовки  відповідних звітів з дисципліни 

« АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 

 

      В період  дистанційного навчання на час карантину кожен студент повинен: 

1.Вивчити лекційні та інші рекомендовані джерела ( список літератури додається). 

2.Підготувати  письмову роботу (реферат) за наданими темами або за темою, 

попередньо  узгодженою з викладачем. 

3.В кінці кожного тижня  подати  викладачу відомості про підготовлену 

роботу ( реферат) у електронному варіанті(  тел. 06749371’82, ел.адреса   

podol1222@gmail.com ), а  в перший робочий день після закінчення терміну 

карантину-  відповідно оформлений  у письмовій формі. 

 Таким чином має бути подано не менше ніж  по 1  роботі за 

кожну тему 

                                 Методичні рекомендації  

щодо організації самостійної роботи студентів з вивчення  

навчальної дисципліни та підготовки до підсумкового  

контролю 

 

     В наш час самостійна робота студентів з вивчення навчальних дисциплін набуває все 

більшого значення й актуальності , оскільки обсяг навчального матеріалу з правових 

дисциплін  досить значний, і не все можна встигнути розглянути під час аудиторних 

занять. Отже, правильна організація власної самостійної роботи з боку студента є 

важливою запорукою успішного навчання і ефективного засвоєння ним знань. 

      Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання нормативно 

правових актів, спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного 

засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до 

самостійного вивчення і викладання одержаної інформації. 

    Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу 

в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача. Саме під час 

самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі 

здібності, пам'ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, виробити 
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вміння самостійного здобуття знань. Крім того під час самостійної роботи краще 

за все проявляються індивідуальні особливості студента, його здібності та нахили. 

     Самостійна робота студента забезпечується системою навчально методичних 

засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми: 

підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій 

викладача тощо. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання та 

вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література та нормативно 

правові акти. 

     Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може 

виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті або комп'ютерному класі , а також у 

домашніх умовах. 

      Головне у правильній організації самостійної роботи — її планування, яке, в 

принципі, вже задане робочою програмою навчальної дисципліни.      Приступаючи до 

самостійного вивчення матеріалу насамперед треба уважно ознайомитися з джерелами, 

що рекомендуються до кожної теми, розподілити питання на більш та менш складні. 

Працюючи самостійно, студент повинен законспектувати основний зміст теми, при 

цьому уникаючи механічного переписування джерел. Окрім слід виділяти основні 

теоретичні положення, ключові слова, спеціальні терміни і поняття. 

     Самостійна робота студента повинна розпочинатися ще до початку лекційних 

занять, тобто слід активно використовувати систему упереджувального читання 

підручників та навчальних посібників. Це дозволяє закласти теоретичну базу для 

більш глибокого сприйняття інформації під час лекції. 

      Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види завдань для 

опанування матеріалу з конкретної теми курсу: 

вивчити матеріал теми; 

скласти термінологічний словник; 

продумати відповіді на питання для самоконтролю; 

підготувати тези виступу на семінарські заняття та/ або 2-3 конкретні правові ситуації з 

проектами їх вирішення на підставі діючого законодавства 

підготовити реферат з рекомендованих або  узгоджених з викладачем  тем; 

виконати завдання, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. 

   Самостійна робота носить сугубо індивідуальний характер, однак можливе  й 

колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких форм є 

проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, яке проводиться 

відповідно до розкладу навчальних занять, з метою підвищення рівня підготовки 



студентів, ознайомлення їх з нормативно правовими актами та отримання необхідної 

допомоги з боку викладача щодо теоретичних положень чи аспектів їх практичного 

застосування. 

     Перевірка виконання самостійної роботи проводиться викладачем на семінарських 

заняттях, а також виноситься на підсумковий модульний контроль поряд з навчальним 

матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять. 

      Щосеместрово проводиться  модульний контроль, як правило у вигляді модульної 

контрольної роботи, підготовка до якого здійснюється за рахунок часу, відведеного на 

самостійну роботу студента. 

       При підготовці до письмової модульної контрольної роботи кожному студенту 

необхідно насамперед ознайомитися з переліком питань, що виносяться на модульний 

контроль. Потім переглянути конспект лекцій, звертаючись при цьому до Конституції 

України та нормативних актів, а також інших джерел, повторити поняття та терміни, їх 

ознаки, функції, види, структуру тощо. 

    Вивчення навчальної дисципліни завершується складанням семестрового заліку/ 

іспиту, метою якого є перевірка ступеня засвоєння навчального матеріалу та його 

розуміння студентом.  

    Студенти допускаються до складення  заліку  за умов виконання всіх 

самостійних завдань, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.  

     Для успішного складання заліку ( іспиту) студентам необхідно  ще раз  уважно 

переглянути увесь програмний матеріал, у тому числі і конспект лекцій та 

рекомендовану спеціальну літературу, повторити відповіді на контрольні запитання. 

Залік проводиться у формі індивідуальної співбесіди через постановку викладачем 

питань, які наведені у білеті, і відповідей на них студента. При цьому викладач, 

оцінюючи знання студента керується такими критеріями як: 

1. правильність відповіді на питання, її повнота і конкретність;  

2. ступінь використання наукових і нормативних джерел; 

3. уміння пов'язувати теорію з практикою та  аргументовано висловлювати 

свої думки і, безумовно, культуру мови студента. 

 

 

                                            ЛЕКЦІЙНІ  МАТЕРІАЛИ 

 

ТЕМА         ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 

 

                                               План 

1. Економіка як об’єкт публічного адміністрування 

2. Суб’єкти публічної адміністрації в сфері економіки 



3. Адміністративні послуги в сфері економіки 

4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері економіки  

                                           Вступ 

Сучасна українська економічна політика спрямовується на створення 

сприятливих умов для розвитку науки, заохочення до провадження інноваційної 

діяльності, сприяння технологічній модернізації та забезпеченню 

конкурентоспроможності промислового та аграрного комплексу, формування 

потужного національного капіталу, впровадження європейських стандартів 

регулювання економічних відносин. Ці заходи сприяють подальшій побудові 

інноваційної моделі національної економіки і здійснюються за безпосередньої участі 

публічної адміністрації.  

 

1. Економіка як об’єкт публічного адміністрування 

У національному народному господарстві відбуваються глибокі соціально-

економічні зміни, пов’язані із визнанням України країною з ринковою економікою, 

вступом її до світової організації торгівлі, проведенні фінансової, податкової, 

соціальних та інших реформ.  

Економіка - це система взаємопов'язаних галузей та комплексів народного 

господарства, що містить у собі ланки взаємозв'язані і взаємозалежні ланки, по-перше, 

суспільного виробництва, по-друге, розподілу і, по-третє, обміну виробленого продукту 

в масштабах усієї держави, з метою задоволення потреб суспільства.  

Найбільшими складовими економічної системи України є: промисловість; 

енергетичний комплекс; агропромисловий комплекс; будівельний комплекс; транспорт і 

дорожнє господарство; зв'язок; торговельний комплекс; житлове господарство; побутове 

обслуговування населення; сфера використання й охорони природних ресурсів. 

Усі перелічені галузі й комплекси перебувають у тісній взаємодії, кожна з них 

складається з кількох підгалузей. Підгалузі відрізняються, з одного боку, значною 

самостійністю, а з другого боку — взаємозалежністю й інтегрованістю з економічною 

системою в цілому. Наприклад, промисловість поділяється на машинобудівну, хімічну, 

металургійну, легку тощо. У кожній з перелічених галузей і підгалузей є специфічні 

матеріальні умови виробництва, технологічні процеси, структура і чисельність 

підприємств, інженерно-технічний та управлінський персонал тощо. Всі ці чинники 

визначають їх місце і призначення в економічній системі, а також особливості 

міжгалузевих зв'язків. 

Стан економіки, рівень її розвитку, ефективність прямо залежать від спроможності 

державної влади управляти виробництвом і обігом виробленої продукції. 

У публічному регулюванні економічних процесів задіяні майже всі представники 

публічної адміністрації, на що вказує назва глави 2 Господарського кодексу України – 

«Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері 

господарювання»1. Ефективне функціонування економіки неможливо без розумної 

економічної політики, без реалізації публічною адміністрацією своїх регулятивних, 

правозастосовних та правоохоронних функцій у народному господарстві. Проте ступінь 

її втручання в економічні процеси напряму залежить від характеру та моделі економічної 

організації суспільства.  
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Статтею 7 Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» 

визначені такі основні засадами в економічній сфері, якими, зокрема, є: 

- забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, досягнення 

високих темпів її зростання, забезпечення макроекономічної стабільності та низького 

рівня інфляції;  

- розвиток внутрішнього ринку, підвищення ефективності його функціонування 

та вдосконалення механізмів державного регулювання, забезпечення збалансованості 

попиту та пропозиції на окремих ринках;  

- проведення стабільної, раціональної та справедливої податкової політики, яка 

передбачає зниження податкового навантаження на економіку з розширенням бази 

оподаткування;  

- проведення прозорої та виваженої бюджетної політики як дієвого інструменту 

соціально-економічного розвитку, захисту вразливих верств населення та інвестування 

в реальний сектор економіки для підтримки національного товаровиробника і 

збереження робочих місць;  

- проведення ефективної політики управління державним боргом;  

- підвищення результативності державних видатків, реалізація прозорої політики 

закупівель за державні кошти, яка гарантуватиме раціональне використання ресурсів;  

- забезпечення економічної збалансованості розвитку регіонів, узгодженості 

напрямів їх розвитку із загальнонаціональними потребами;  

- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва,спрощення умов 

започаткування бізнесу та виходу з нього, зменшення втручання держави в економічну 

діяльність суб’єктів господарювання, спрощення системи отримання дозволів, 

зниження тиску на бізнес з боку контролюючих органів;  

- перехід на європейську модель ринкового нагляду, якості та безпеки продукції;  

- впровадження європейських підходів у сфері делегування функцій держави 

суб’єктам господарювання;  

- розвиток конкуренції як основного чинника підвищення ефективності 

економіки, забезпечення дієвого регулювання діяльності природних монополій, 

недопущення проявів монополізму на державному та регіональному рівнях;  

- запровадження економічних стимулів для заохочення модернізації 

національного виробництва, спрямування інвестицій у новітні технології, формування 

національної інноваційної інфраструктури та державних програм промислової 

модернізації2. 

Основними формами реалізації державою економічної політики є довгострокова 

(стратегічна) і поточна (тактична) економічна політика, спрямована на реалізацію та 

оптимальне узгодження інтересів суб’єктів господарювання і споживачів, різних 

суспільних верств і населення в цілому. Мета такої політики досягається за допомогою: 

а) економічної стратегії. Це обраний державою курс економічної політики, 

розрахований на тривалу перспективу і спрямований на вирішення крупномасштабних 

економічних та соціальних завдань, завдань культурного розвитку, забезпечення 

економічної безпеки держави, збереження і примноження її економічного потенціалу і 

національного багатства, підвищення народного добробуту. Економічна стратегія 

включає визначення пріоритетних цілей народного господарства, засобів та способів їх 

реалізації, виходячи зі змісту об’єктивних процесів і тенденцій, що мають місце в 

                                           

2 Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 

40. – Ст. 527.  



національному та світовому господарстві, та враховуючи законні інтереси суб’єктів 

господарювання; 

б) економічної тактики - сукупності найближчих цілей, завдань, засобів і способів 

їх досягнення для реалізації стратегічного курсу економічної політики в конкретних 

умовах, що складаються в поточному періоді розвитку народного господарства.  

Здійснення державою економічної стратегії і тактики у сфері господарювання 

спрямовуються на створення економічних, організаційних та правових умов, за яких 

суб’єкти господарювання враховують у своїй діяльності показники прогнозних і 

програмних документів економічного та соціального розвитку. Так, лише законами 

визначаються принципи державного прогнозування і розробки програм економічного 

та соціального розвитку України, система прогнозних і програмних документів, вимоги 

до їх змісту, а також загальний порядок розробки, затвердження та виконання 

прогнозних і програмних документів економічного й соціального розвитку, 

повноваження та відповідальність публічної адміністрації в цих питаннях. 

Основними формами державного планування господарської діяльності є 

Державна програма економічного та соціального розвитку України, Державний бюджет 

України, а також інші державні програми з питань економічного і соціального розвитку, 

порядок розробки, завдання та реалізація яких визначаються законом про державні 

програми. На сьогоднішній день Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 

5/2015 затверджено Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020", а також постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 N 399 схвалено «Прогноз економічного і 

соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і 

соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки». 

Активну участь у розробці та реалізації програм економічного розвитку беруть 

також місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які 

відповідно до ст.ст. 119, 138 та 143 Конституції України розроблюють і затверджують 

програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць і здійснюють планування економічного та 

соціального розвитку цих територій. Так, рішенням Київської міської ради  від 12 

грудня 2016 року N 553/1557 затверджено «Програму економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2017 рік», рішенням Вінницької обласної ради  від 20 грудня 2016 

року № 220 затверджено «Програму економічного і соціального розвитку Вінницької 

області на 2017 рік», рішенням Одеської обласної ради від 21 грудня 2015 року № 32-

VII затверджено «Стратегію економічного та соціального розвитку Одеської області до 

2020 року» та ін. 

Основними напрямами економічної політики, що визначаються державою, є:  

- структурно-галузева політика, спрямована на здійснення державою 

прогресивних змін у структурі народного господарства, удосконалення міжгалузевих та 

внутрішньогалузевих пропорцій, стимулювання розвитку галузей, які визначають 

науково-технічний прогрес, забезпечують конкурентоспроможність вітчизняної 

продукції та зростання рівня життя населення. Складовими цієї політики є промислова, 

аграрна, будівельна та інші сфери економічної політики, щодо яких держава здійснює 

відносно самостійний комплекс заходів стимулюючого впливу;  

- інвестиційна політика, спрямована на створення суб’єктам господарювання 

необхідних умов для залучення і концентрації коштів на потреби розширеного 

відтворення основних засобів виробництва, переважно у галузях, розвиток яких 

визначено як пріоритети структурно-галузевої політики, а також забезпечення 



ефективного і відповідального використання цих коштів та здійснення контролю за 

ним;  

- амортизаційна політика, спрямована на створення суб’єктам господарювання 

найбільш сприятливих та рівноцінних умов забезпечення процесу простого відтворення 

основних виробничих і невиробничих фондів переважно на якісно новій техніко-

технологічній основі;  

- політика інституційних перетворень, спрямована на формування раціональної 

багатоукладної економічної системи шляхом трансформування відносин власності, 

здійснення роздержавлення економіки, приватизації та націоналізації виробничих 

фондів, забезпечення на власній основі розвитку різних форм власності і 

господарювання, еквівалентності відносин обміну між суб’єктами господарювання, 

державну підтримку і захист усіх форм ефективного господарювання та ліквідацію 

будь-яких протизаконних економічних структур;  

- цінова політика, спрямована на регулювання державою відносин обміну між 

суб’єктами ринку з метою забезпечення еквівалентності в процесі реалізації 

національного продукту, дотримання необхідної паритетності цін між галузями та 

видами господарської діяльності, а також забезпечення стабільності оптових та 

роздрібних цін;  

- антимонопольно-конкурентна політика, спрямована на створення оптимального 

конкурентного середовища діяльності суб’єктів господарювання, забезпечення їх 

взаємодії на умовах недопущення проявів дискримінації одних суб’єктів іншими, 

насамперед у сфері монопольного ціноутворення та за рахунок зниження якості 

продукції, послуг, сприяння зростанню ефективної соціально орієнтованої економіки;  

- бюджетна політика, спрямована на оптимізацію та раціоналізацію формування 

доходів і використання державних фінансових ресурсів, підвищення ефективності 

державних інвестицій у народне господарство, узгодження загальнодержавних і 

місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, регулювання державного боргу та 

забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі національного доходу;  

- податкова політика, спрямована на забезпечення економічно обґрунтованого 

податкового навантаження на суб’єктів господарювання, стимулювання суспільно 

необхідної економічної діяльності суб’єктів, а також дотримання принципу соціальної 

справедливості та конституційних гарантій прав громадян при оподаткуванні їх 

доходів;  

- грошово-кредитна політика, спрямована на забезпечення народного 

господарства економічно необхідним обсягом грошової маси, досягнення ефективного 

готівкового обігу, залучення коштів суб’єктів господарювання та населення до 

банківської системи, стимулювання використання кредитних ресурсів на потреби 

функціонування і розвитку економіки;  

- валютна політика, спрямована на встановлення і підтримання паритетного курсу 

національної валюти щодо іноземних валют, стимулювання зростання державних 

валютних резервів та їх ефективне використання;  

- зовнішньоекономічна політика, спрямована на регулювання державою відносин 

суб’єктів господарювання з іноземними суб’єктами господарювання та захист 

національного ринку і вітчизняного товаровиробника.  

Публічне регулювання економічних процесів повинне органічно поєднуватись з 

ринковими механізмами, не підмінюючи та не зменшуючи ролі останніх. Таке 



регулювання є складовою частиною сучасної ринкової економіки, що і визначає його 

зміст. 

З урахуванням пріоритетності публічна адміністрація виконує такі основні 

функції в сфері економіки: 

- організаційна; 

- контрольна; 

- захисту ринкових основ господарювання; 

- регулятивна. 

Організаційна функція включає нормотворчу діяльність, тобто створення 

правової основи здійснення господарської діяльності та організаційних структур 

публічної адміністрації, які будуть забезпечувати реалізацію цих норм.  

До такої основи можна віднести Конституцію України, Господарський кодекс 

України, закони «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 

про Державний бюджет на певний рік та інші закони та підзаконні акти.  

Контрольна функція включає в себе контроль за дотриманням правових норм і 

законодавства в сфері господарювання. Така діяльність здійснюється відповідно до 

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»3, який визначає правові та організаційні засади, основні 

принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і 

права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення 

державного нагляду (контролю). Крім цього, контроль може здійснюватись за 

виконанням дохідної та видаткової частини бюджету, розвитком 

зовнішньоекономічних зв’язків, контроль за суб’єктами владних повноважень при 

реалізації ними заходів державного регулювання та ін. 

Функція захисту господарських відносин, перш за все, спрямована на: 

- захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання 

перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення 

порушень законодавства про захист економічної конкуренції;  

- недопущення концентрації, узгоджених дій суб’єктів господарювання та 

регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами 

природних монополій;  

- здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту 

конкуренції у сфері державних закупівель.  

Зміст регулятивної функції полягає в тому, що публічна адміністрація для 

реалізації економічної політики, виконання цільових економічних та інших програм і 

програм економічного і соціального розвитку застосовує різноманітні засоби і 

механізми регулювання господарської діяльності, до яких, відповідно до статті 12 

Господарського кодексу України, відносяться:  

- ліцензування, патентування і квотування; 

- технічне регулювання; 

- застосування нормативів та лімітів;  

- регулювання цін і тарифів;  

- державне замовлення;  

                                           

3 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» // Відомості 

Верховної Ради України. – 2007. – № 29. – Ст. 389. 



- надання інвестиційних, податкових та інших пільг;  

- надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.  

 

2. Суб’єкти публічної адміністрації в сфері економіки 

Повноваження публічної адміністрації в сфері публічного адміністрування 

економіки ґрунтуються на конституційних основах правового господарського порядку 

в Україні, якими є: право кожного громадянина користуватися природними об'єктами 

права власності народу відповідно до закону; забезпечення державою захисту прав усіх 

суб'єктів права власності і господарювання, соціальної спрямованості економіки, 

недопущення використання власності на шкоду людині і суспільству; право кожного 

володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності; визнання усіх суб'єктів права власності рівними 

перед законом, непорушності права приватної власності, недопущення протиправного 

позбавлення власності; економічна багатоманітність, право кожного на підприємницьку 

діяльність, не заборонену законом, визначення виключно законом правових засад і 

гарантій підприємництва; забезпечення державою захисту конкуренції у 

підприємницькій діяльності, недопущення зловживання монопольним становищем на 

ринку, неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції, 

визначення правил конкуренції та норм антимонопольного регулювання виключно 

законом; забезпечення державою екологічної безпеки та підтримання екологічної 

рівноваги на території України; забезпечення державою належних, безпечних і 

здорових умов праці, захист прав споживачів; взаємовигідне співробітництво з іншими 

країнами; визнання і дія в Україні принципу верховенства права.  

Верховна Рада України здійснює регулятивний вплив на економіку України за 

рахунок того, що до її повноважень належать: 

прийняття законів в сфері економіки; 

затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль 

за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його 

виконання; 

визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, частиною яких є економічна 

політика держави; 

затвердження загальнодержавних програм економічного розвитку, охорони 

довкілля; 

затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги 

іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від 

іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених 

Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням; 

 призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, Міністра 

оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням 

Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови 

Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення 

зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, 

членів Кабінету Міністрів України; 

призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової 

палати; 



призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку 

України за поданням Президента України; 

призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради Національного 

банку України; 

призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення; 

затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації, визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності та 

ін.  

Президент України відповідно до покладених на нього обов’язків має наступні 

повноваження в сфері економіки: 

звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями 

до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 

 призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного 

банку України; 

 призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення; 

підписує закони, прийняті Верховною Радою України; 

має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним 

поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України тощо. 

Крім цього, Президент України створює у межах коштів, передбачених у 

Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, 

дорадчі та інші допоміжні органи і служби. Провідне місце серед таких органів посідає 

Адміністрація Президента України, яка є постійно діючим допоміжним органом та 

здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та 

інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України 

повноважень. У сфері економіки Адміністрація здійснює аналіз економічних, соціальних, 

гуманітарних та інших процесів, що відбуваються в Україні і світі, готує за його 

результатами для подання на розгляд Президентові України пропозиції з питань 

формування та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави; забезпечує 

підготовку проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових 

послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє 

становище України, оприлюднює такі послання та ін. Ці та інші повноваження в 

адміністрації Президента України реалізують Головне управління з питань 

реформування соціальної сфери, Головне управління з питань економічної політики та 

впровадження економічних реформ.  

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, 

який в сфері економіки має найбільш широке коло повноважень по її реалізації, а саме:  

забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює прогнозування 

та державне регулювання національної економіки; забезпечує розроблення і виконання 

загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку; 

визначає доцільність розроблення державних цільових програм з урахуванням 

загальнодержавних пріоритетів та забезпечує їх виконання; 

здійснює відповідно до закону управління об’єктами державної власності, у тому 

числі корпоративними правами, делегує в установленому законом порядку окремі 

повноваження щодо управління зазначеними об’єктами міністерствам, іншим 

центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям та 



відповідним суб’єктам господарювання; забезпечує розроблення і виконання державних 

програм приватизації; подає Верховній Раді України пропозиції стосовно визначення 

переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; 

сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм 

власності та соціальній спрямованості національної економіки, здійснює заходи щодо 

демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку конкуренції та 

ринкової інфраструктури; 

забезпечує здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності; 

забезпечує розроблення і виконання програм структурної перебудови галузей 

національної економіки та інноваційного розвитку, здійснює заходи, пов’язані з 

реструктуризацією та санацією підприємств і організацій, забезпечує проведення 

державної промислової політики, визначає пріоритетні галузі промисловості, які 

потребують прискореного розвитку; 

забезпечує захист та підтримку національного товаровиробника; 

забезпечує захист прав споживачів та підвищення якості їх життя; 

визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, порядок 

формування та розміщення державного замовлення на її виробництво, вирішує 

відповідно до законодавства інші питання щодо задоволення державних потреб у 

продукції (роботах, послугах); утворює згідно із законом державні резервні фонди 

фінансових і матеріально-технічних ресурсів та приймає рішення про їх використання; 

забезпечує проведення державної аграрної політики та продовольчу безпеку 

держави; 

забезпечує проведення державної фінансової та податкової політики, сприяє 

стабільності грошової одиниці України; 

розробляє проекти законів про Державний бюджет України та про внесення змін 

до Державного бюджету України, забезпечує виконання затвердженого Верховною 

Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про 

його виконання; приймає рішення про використання коштів резервного фонду 

Державного бюджету України; 

обслуговує державний борг України, приймає рішення про випуск облігацій 

державних внутрішніх та зовнішніх позик; 

організовує державне страхування; 

забезпечує проведення державної політики цін та здійснює державне регулювання 

ціноутворення; 

забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики України, здійснює в межах, 

визначених законом, регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

організовує та забезпечує здійснення митної справи; 

бере участь у складанні платіжного балансу та організовує роботу із складання 

зовнішньоторговельного балансу України, забезпечує раціональне використання 

державних валютних коштів; 

виступає гарантом щодо позик, які у визначених законом про Державний бюджет 

України межах надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими 

організаціями, а в інших випадках - відповідно до міжнародних договорів України, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 

призначає на посади державних секретарів міністерств, керівників та заступників 

керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету 



Міністрів України, за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу; перших 

заступників і заступників міністрів - за поданням Прем’єр-міністра України. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку 

України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України. Міністерство діє на підставі Положення, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459.  

Мінекономрозвитку України входить до системи органів виконавчої влади і є 

головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та 

реалізації державної політики економічного, соціального розвитку і торгівлі, державної 

промислової, інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, державної політики у сфері 

технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, 

управління об’єктами державної власності, розвитку підприємництва, державно-

приватного партнерства, інтелектуальної власності, туризму та курортів (крім здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), державних та публічних 

закупівель, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів. 

формування та реалізацію державної політики у сфері державної статистики, державного 

матеріального резерву, експортного контролю; 

Мінекономрозвитку також забезпечує: формування державної політики у сфері 

захисту прав споживачів, державної політики з контролю за цінами, державної 

регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

Основними завданнями Мінекономрозвитку України є:  

1) забезпечення формування та реалізація державної політики: 

 у сфері державних та публічних закупівель; 

 у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі 

корпоративними правами держави; 

 у сфері державно-приватного партнерства; 

 інвестиційної політики, у тому числі з управління державними 

інвестиціями; 

 щодо створення і функціонування індустріальних парків; 

 у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері туризму та курортів); 

 у сфері державного ринкового нагляду; 

 у сфері торгівлі та побутових послуг; 

 з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС; 

 єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції 

національної економіки у світову економіку, співробітництва із СОТ; 

 у сфері надання адміністративних послуг; 

 з питань залучення міжнародної технічної допомоги; 

 у сфері інтелектуальної власності; 

 державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів; 

2) забезпечення формування та реалізації державної політики: 



 у сфері державної статистики на засадах професійної незалежності та 

самостійності органів державної статистики в частині розроблення і 

затвердження нормативно-правових актів у галузі статистики; 

 у сфері державного експортного контролю; 

 у сфері державного матеріального резерву; 

3) забезпечення формування: 

 державної регуляторної політики, державної політики з питань 

ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності; 

 державної політики у сфері захисту прав споживачів; 

 державної політики з контролю за цінами. 

Відповідно до покладених на Мінекономрозвитку України завдань воно:  

 1) аналізує стан та тенденції економічного і соціального розвитку України, 

секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць, розробляє 

пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку та реформування економіки, 

ураховуючи принципи сталого розвитку, здійснює державне прогнозування 

економічного і соціального розвитку України та підготовку відповідних планів і програм, 

складає прогнозні зведені національні рахунки для економіки в цілому, в тому числі 

таблиці "витрати-випуск" (міжгалузеві баланси), забезпечує координацію роботи органів 

виконавчої влади із зазначених питань, розробляє структуру прогнозних та програмних 

документів економічного і соціального розвитку, методичні рекомендації щодо їх 

підготовки, відповідає за впровадження сучасних методологічних підходів до 

прогнозування та розроблення планів і програм економічного і соціального розвитку;  

2) формує державну інвестиційну політику, розробляє пропозиції щодо обсягів 

державних капітальних вкладень для врахування їх під час розроблення проекту 

Державного бюджету України на відповідний рік, здійснює контроль за ефективним 

використанням державних капітальних вкладень;  

3) визначає пріоритети розвитку промисловості, готує пропозиції щодо 

вдосконалення механізму державного регулювання функціонування промислового 

сектору економіки;  

4) розробляє пропозиції щодо формування та реалізації державної цінової 

політики;  

 5) формує та реалізовує державну політику у сфері державних закупівель, зокрема 

розробляє та затверджує відповідні нормативно-правові акти;  

6) забезпечує формування державної політики щодо створення, розміщення, 

зберігання, поповнення та використання запасів державного матеріального резерву і 

здійснює контроль за її реалізацією;  

7) забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері управління 

державним сектором економіки;  

8) аналізує стан розвитку підприємництва, здійснює заходи щодо реалізації 

державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва, 

готує та подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її 

вдосконалення;  

9) здійснює аналіз проектів регуляторних актів, що подаються для погодження, 

розглядає відповідні аналізи регуляторного впливу та приймає рішення про погодження 

таких проектів або про відмову в їх погодженні;  



10) забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері технічного 

регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) 

відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю);  

 11) забезпечує формування державної політики у сфері державного ринкового 

нагляду та здійснює контроль за її реалізацією;  

12) розробляє в установленому порядку пропозиції щодо гармонізації нормативно-

правових актів та нормативних документів з міжнародними, в тому числі європейськими, 

правилами і стандартами, які визначають вимоги до торговельної діяльності та діяльності 

у сфері побутових послуг;  

13) забезпечує і координує в межах своїх повноважень виконання українською 

стороною зобов'язань за міжнародними договорами України з ЄС, бере участь у 

переговорах, спрямованих на розвиток договірних відносин з ЄС;  

14) проводить постійний моніторинг розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, 

аналізує ефективність експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє і забезпечує 

здійснення заходів щодо розвитку та вдосконалення структури експорту та імпорту 

товарів (робіт, послуг), розробляє рекомендації для відповідних галузей економіки з 

урахуванням кон'юнктурних змін на світовому ринку та ін..  

Мінекономрозвитку України видає в разі потреби разом з іншими центральними 

органами виконавчої влади спільні акти.  

Накази Мінекономрозвитку України, видані в межах його повноважень, є 

обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх 

територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.  

Очолює міністерство міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-

міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України. 

Через Міністра економічного розвитку і торгівлі України спрямовується та 

координується діяльність наступних центральних органів виконавчої влади:  

 1) Державна служба експортного контролю України, основними завданнями 

якої є:  

реалізація державної політики у сфері державного контролю за міжнародними 

передачами товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, 

щодо яких відповідно до Закону України «Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання» можуть 

застосовуватися процедури державного експортного контролю, а також внесення на 

розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі пропозицій щодо забезпечення її 

формування; 

забезпечення захисту національних інтересів та зміцнення міжнародного 

авторитету України під час здійснення державного контролю за міжнародними 

передачами товарів шляхом забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України, 

пов’язаних з нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки та 

обмеженням передач звичайних видів озброєння для недопущення їх застосування у 

терористичних та інших протиправних цілях; 

надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері 

державного експортного контролю4.  
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2) Державна служба статистики України, основними завданнями якої є 

реалізація державної політики у сфері статистики та внесення пропозицій щодо її 

формування5.  

Служба відповідно до покладених на неї завдань:  

розробляє за участю державних органів та інших заінтересованих юридичних осіб 

і подає Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і 

торгівлі України проекти довгострокових програм розвитку державної статистики та 

щорічних планів державних статистичних спостережень;  

організовує виконання довгострокових програм розвитку державної статистики та 

щорічних планів державних статистичних спостережень і подає звіти про їх виконання 

Міністрові економічного розвитку і торгівлі;  

здійснює формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу тенденцій 

і закономірностей соціально-економічного розвитку, складає національні рахунки;  

забезпечує відповідність статистичної інформації критеріям якості, готує звіти для 

користувачів щодо якості статистичних даних тощо.  

3) Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, 

основними завданнями якої є: 

 реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива; 

забезпечення збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива в енергетичному балансі України; 

надання адміністративних послуг у відповідній сфері; 

здійснення в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними 

центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним 

використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання 

програм; 

внесення на розгляд Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозицій щодо 

забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.6.  

4) Державне агентство резерву України, яке забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері державного матеріального резерву та внесення пропозицій щодо її 

формування.  

Для цього Держрезерв України:  

здійснює управління державним резервом;  

здійснює методологічне, інформаційно-аналітичне, науково-методичне 

забезпечення роботи з формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення 

та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву;  

 організовує наукові дослідження з питань довготривалого зберігання матеріальних 

цінностей державного резерву;  

організовує виконання затверджених Кабінетом Міністрів України завдань щодо 

формування, зберігання, обслуговування, розміщення, відпуску, використання, 
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поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву, 

дотримання нормативних умов їх кількісного та якісного стану та несе відповідальність 

за їх виконання; 7.  

Крім того, що міністр Мінекономрозвитку України спрямовує і координує 

діяльність цих центральних органів виконавчої влади, він:  

формує державну політику у відповідних сферах та контролює її реалізацію 

центральними органами виконавчої влади України;  

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені 

центральними органами виконавчої влади проекти законів, актів Президента України та 

Кабінету Міністрів України;  

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади та 

шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;  

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів 

виконавчої влади, їх територіальних органів;  

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів 

центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині;  

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади 

завдань та планів їх роботи;  

видає обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади накази і 

доручення з питань спрямування та координації їх діяльності;  

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади скасувати акти їх 

територіальних органів повністю чи в окремих частинах, а в разі відмови - скасовує акти 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремих 

частинах;  

визначає стратегічні напрями роботи Мінекономрозвитку України та шляхи 

виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінекономрозвитку 

України, звіти про їх виконання;  

організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів і 

доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України в апараті 

Мінекономрозвитку України;  

подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку України 

та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується 

ним;  

представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких 

є Мінекономрозвитку України та центральні органи виконавчої влади, доповідає з інших 

питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку України, під час їх розгляду на 

пленарних засіданнях Верховної Ради України;  

веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому 

повноважень;  

представляє Мінекономрозвитку України у відносинах з іншими органами, 

підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;  

здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з 

виконанням покладених на нього Президентом України завдань. 
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Окрему ланку суб’єктів публічного адміністрування в сфері економіки утворюють 

такі центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом як: 

Антимонопольний комітет України, метою діяльності якого є забезпечення 

державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних 

закупівель. Правовий статус цього суб’єкта публічної адміністрації визначено Законом 

України «Про антимонопольний комітет» від 26.11.1993 № 3659-ХІІ. 

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні 

та реалізації конкурентної політики в частині:  

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та 

пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції;  

контролю за концентрацією, узгодженими діями суб'єктів господарювання та 

регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами 

природних монополій;  

сприяння розвитку добросовісної конкуренції;  

методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної 

конкуренції;  

здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту 

конкуренції у сфері державних закупівель.  

У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:  

розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;  

приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції 

розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у 

справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист 

економічної конкуренції;  

розглядати справи про адміністративні правопорушення, приймати постанови та 

перевіряти їх законність та обґрунтованість;  

перевіряти суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого 

самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо 

дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час 

проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції;  

при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати 

від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх 

посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому 

числі з обмеженим доступом;  

у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових 

приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання - юридичних осіб, 

вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які 

можуть бути доказами або джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;  



залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних 

органів для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування;  

вносити до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 

обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, 

пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі 

порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;  

надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого 

самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, 

суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які 

містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення 

причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;  

звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням 

законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання 

інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до 

законодавства про захист економічної конкуренції.  

У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією 

Антимонопольний комітет України має такі повноваження:  

розглядати заяви і справи про надання дозволу, надання висновків, попередніх 

висновків стосовно узгоджених дій, концентрації, проводити дослідження за цими 

заявами і справами;  

приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції 

розпорядження та рішення за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, 

концентрацію, надавати висновки, попередні висновки стосовно узгоджених дій, 

концентрації, висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист 

економічної конкуренції;  

переглядати, перевіряти рішення, прийняті органами Антимонопольного комітету 

України в межах компетенції;  

дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію;  

при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати 

від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх 

посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому 

числі з обмеженим доступом.  

У сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку 

конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності Антимонопольного 

комітету України та застосування законодавства про захист економічної конкуренції 

Антимонопольний комітет України має такі повноваження:  

вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх 

посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для 

дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики;  

узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію актів законодавства про 

захист економічної конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;  

брати участь у розробленні та вносити в установленому порядку Президенту 

України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо законів та інших нормативно-



правових актів, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та 

демонополізації економіки, погоджувати проекти нормативно-правових актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю, що можуть вплинути на конкуренцію;  

надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів 

господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на 

обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо 

припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію;  

взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

органами адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами, 

установами та організаціями з питань розвитку, підтримки, захисту економічної 

конкуренції та демонополізації економіки;  

брати участь у розробленні та внесенні Президенту України та Кабінету Міністрів 

України пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів з питань конкурентної 

політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки;  

розробляти та затверджувати разом з іншими заінтересованими органами 

державної влади міжвідомчі нормативно-правові акти з питань розвитку і захисту 

економічної конкуренції та демонополізації економіки;  

приймати власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень з питань, що 

належать до його компетенції, зокрема щодо контролю за узгодженими діями, 

концентрацією, підвідомчості та розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, організації діяльності 

органів Антимонопольного комітету України;  

брати участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм, а також 

здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і 

неурядовими організаціями інших держав з питань, що належать до компетенції 

Антимонопольного комітету України та інші; 

Фонд державного майна України, який здійснює державну політику в сфері 

приватизації державного майна, виступає орендодавцем майнових комплексів, що є 

загальнодержавною власністю, та відповідно до законодавства8:  

1) щодо державних підприємств, установ і організацій:  

а) виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів державних підприємств, 

організацій, їх структурних підрозділів;  

здійснює контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів 

державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, виконанням умов 

договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств, поверненням 

цілісних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління 

уповноважених органів управління після закінчення строку дії договорів оренди;  

виступає від імені держави засновником господарських організацій, до статутних 

капіталів яких передається державне майно, у тому числі холдингових компаній та 

підприємств, які підлягають корпоратизації відповідно до законодавства;  
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приймає рішення про створення, реорганізацію (реструктуризацію) та ліквідацію 

підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що перебувають у його 

управлінні;  

здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про 

банкрутство державних підприємств, що перебувають у його управлінні, та 

господарських організацій з корпоративними правами держави, у тому числі веде їх 

реєстри;  

погоджує розмір плати за оренду (суборенду) державного майна (крім окремого 

індивідуально визначеного) за договорами оренди, укладеними підприємствами, 

військовими частинами Збройних Сил України та іншими військовими формуваннями;  

бере участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів щодо об'єктів 

державної власності України, оформлює відповідно до міжнародних договорів право 

державної власності на майно та приймає рішення щодо його подальшого ефективного 

використання;  

забезпечує захист майнових прав держави на території України відповідно до 

законодавства, а за її межами - відповідно до чинних міжнародних договорів у межах 

своїх повноважень;  

погоджує підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери його 

управління, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких частка 

держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами 

держави яких він здійснює, договори про спільну діяльність;  

2) щодо нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного державного 

майна:  

виступає відповідно до законодавства орендодавцем державного майна;  

розробляє методичні засади визначення орендної плати відповідно до ринкової 

вартості майна;  

здійснює контроль за використанням майна, переданого в оренду, виконанням 

договорів оренди державного майна;  

приймає рішення про передачу до статутного капіталу господарських організацій 

об'єктів державної власності;  

забезпечує в межах повноважень функціонування єдиної державної інформаційної 

системи обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів 

виконавчої влади;  

здійснює в межах, визначених законодавством, формування і ведення Єдиного 

реєстру об'єктів державної власності;  

забезпечує передачу нерухомого майна творчим спілкам та релігійним конфесіям 

у порядку, встановленому законодавством;  

3) щодо корпоративних прав держави:  

здійснює управління корпоративними правами держави в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України;  

створює і веде реєстр корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного 

реєстру об'єктів державної власності, відповідно до законодавства;  

подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо закріплення в державній 

власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі 

корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою 

відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України;  



передає за рішенням Кабінету Міністрів України функції з управління об'єктами 

державної власності, що перебувають у його управлінні, уповноваженим органам 

управління, господарським структурам та уповноваженим особам, укладає з ними 

договори доручення і здійснює контроль за ефективністю управління цими об'єктами в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  

виконує інші передбачені законодавством функції з управління корпоративними 

правами держави. 

На рівні області та району області, а також міст Києва, Севастополя та районів міст 

Києва і Севастополя, а також АРК адміністративно-правове регулювання здійснюється 

місцевими державними адміністраціями, які відповідно до покладених на них 

завдань9:  

розробляють проекти програм економічного розвитку і подає їх на затвердження 

відповідній раді, забезпечують їх виконання, звітують перед відповідною радою про їх 

виконання;  

забезпечують ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів;  

складають необхідні для управління соціально-економічним розвитком відповідної 

території баланси трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих 

будівельних матеріалів, палива; проводять розрахунок коштів та визначають обсяг 

послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних 

соціальних потреб;  

подають раді висновки щодо доцільності розміщення на відповідній території 

нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності;  

вносять за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування 

пропозиції про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та 

території цих зон;  

розглядають та приймають рішення за пропозиціями органів місцевого 

самоврядування щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, 

розташованих на відповідній території;  

розробляють пропозиції щодо фінансово-економічного обгрунтування обсягів 

продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету; 

на пропозиції органів місцевого самоврядування формують обсяги продукції, що 

поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого 

самоврядування та інших джерел фінансування;  

розробляють та вносять пропозиції до проектів державних програм соціального та 

економічного розвитку України, а також довгострокових прогнозів та проектів 

індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх 

фінансово-економічного забезпечення.  

У структурі державної адміністрації утворюються управління, відділи, служби, які 

забезпечують реалізацію державної політки у сфері економіки. 

Публічне адміністрування на рівні міст, селищ, сіл здійснюється органами 

місцевого самоврядування. Тут необхідно розрізняти, по-перше, компетенцію 

представницьких органів місцевого самоврядування — рад, по-друге, компетенцію їх 

виконавчих органів – виконавчих комітетів, відділів, управлінь та інші створюваних 
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радами виконавчих органів, які є доволі широкими та визначаються Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР.  

До повноважень місцевих рад у сфері економіки необхідно віднести: 

затвердження програм соціально-економічного розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць; 

затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього;  

затвердження звіту про виконання відповідного бюджету; 

встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу 

України;  

утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;  

прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;  

прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;  

встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної 

власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає 

зарахуванню до місцевого бюджету; 

прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; 

затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної 

власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов 

приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в 

установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів 

комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-

продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання 

у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, 

реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної 

власності відповідної територіальної громади;  

прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо 

управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної 

громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення; 

створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з 

іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування 

(утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень 

цих органів (служб); 

 вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами 

комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями; 

вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин; 

вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого 

дозволу; 

затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, 

генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної 

документації; 

прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, 

змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; 

надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету 

Міністрів України; 



надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та 

прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також 

щодо придбання об'єктів державної власності тощо. 

До повноважень у сфері економіки, які реалізуються виконавчими органами 

місцевого самоврядування, належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

підготовка програм соціально-економічного розвитку сіл, селищ, міст, подання їх 

на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати 

виконання цих програм; 

забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної 

території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів; 

розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної 

власності відповідних територіальних громад, внесення до них зауважень і пропозицій, 

здійснення контролю за їх виконанням; 

попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення 

на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку 

підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до 

відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань; 

подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій 

до програм соціально-економічного розвитку відповідно районів і областей, а також до 

планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих 

на відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним розвитком 

території, задоволенням потреб населення; 

розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання 

робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та 

організаціях; 

б) делеговані повноваження: 

участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, 

встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності»;  

розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать 

до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може 

викликати негативні соціальні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків 

і внесення пропозицій до відповідних органів. 

 

 3. Адміністративні послуги в сфері економіки. 

Одним із пріоритетних завдань публічної адміністрації є діяльність щодо 

забезпечення прав фізичних та юридичних осіб шляхом надання адміністративних послуг 

в сфері економіки. Так, Мінекономрозвитку України надає такі види адміністративних 

послуг: 

- державна реєстрація проектів (програм) міжнародної технічної допомоги; 

- видача реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги (після 

проведення державної реєстрації проекту);  

- надання висновків щодо визначення операцій як таких, що належать до операцій 

з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах; 

- видача разового індивідуального дозволу на перевищення строків увезення 

товарів які імпортуються за бартерними договорами; 



- видача ліцензій юридичним особам та фізичним особам-підприємцям на право 

провадження таких видів господарської діяльності як: експорт та імпорт дисків для 

лазерних систем зчитування,матриць; імпорт, експорт спирту етилового, коньячного і 

плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового 

ректифікованого плодового, алкогольних напоїв; імпорт, експорт тютюнових виробів; 

заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів, 

розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, 

військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;  

- облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), передбачених 

законами України; 

- видача свідоцтв про акредитацію виконавця (юридичної особи-нерезидента) 

проекту міжнародної технічної допомоги; 

- видача разового індивідуального дозволу на перевищення строків увезення 

товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами; 

- видача разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічні операції 

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких (або до їх іноземних контрагентів) 

застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування та ін.  

Державна служба експортного контролю надає адміністративні послуги з: 

- видачі посвідчення про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності як 

суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів; 

- видачі висновку про можливість проведення переговорів, пов’язаних з 

укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних 

передач товарів військового призначення та подвійного використання; 

- видачі дозволу на здійснення міжнародних передач товарів; 

- видачі висновку на здійснення міжнародних передач товарів; 

- видачі міжнародного імпортного сертифіката та інших документів, які містять 

державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях; 

- видачі свідоцтва про атестацію системи внутрішньофірмового експортного 

контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів; 

- видачі свідоцтва про надання юридичним особам повноважень на проведення 

недержавної експертизи товарів в галузі державного експортного контролю. 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 

забезпечує надання наступних видів адміністративних послуг фізичним та юридичним 

особам:  

- видача бланків енергетичних паспортів, надання методичної допомоги щодо 

оформлення та заповнення форм енергетичних паспортів підприємств та проведення їх 

аналізу;  

- проведення кваліфікації когенераційних установок з видачею свідоцтва;  

- надання послуг з розробки державних норм, правил, технічних регламентів та 

стандартів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; 

- проведення державної експертизи з енергозбереження з видачею експертного 

висновку; 

- підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про 

ідентифікацію палива (свідоцтва про належність палива до альтернативного) та 

включенням до Реєстру альтернативних видів палива; 

- включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які 



здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та 

енергоефективних проектів, з видачею свідоцтва, та ін.  

До послуг, що надаються Фондом державного майна відносяться: 

- ведення реєстру концесійних договорів; 

- видача Рішення про розпорядження активами, що належать господарським 

товариствам 

- видача дозволу на відчуження державного майна 

- проведення експертизи доцільності реструктуризації підприємств, які мають 

стратегічне значення для економіки й безпеки держави 

- надання довідок з Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності 

- видача сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності 

- реєстрація фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів 

- ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності та надання інформації 

(відомості або витяг) з нього. 

 

4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері економіки. 

Роль адміністративної відповідальності у протидії адміністративним проступкам у 

сфері економічної діяльності постійно зростає. 

У процесі ринкових перетворень збільшилась кількість складів адміністративних 

правопорушень, встановлена відповідальність за дії, які свого часу не вважались 

правопорушеннями. Одночасно збільшенню кількості складів адміністративних 

проступків сприяє декриміналізація, намагання реформувати систему права в бік її 

демократизації, гуманістичних цінностей, притаманних сучасним суспільствам з 

державами правового та соціального характеру10. 

У цілому, адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері економіки 

встановлена статтями глави 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

іншими законами України (зокрема, Про захист економічної конкуренції, Митним 

кодексом України та ін.).  

Адміністративні проступки в сфері економіки переважно посягають на 

встановлений порядок провадження господарської діяльності, правила здійснення 

торгівельної діяльності, надання послуг, розрахунки зі споживачами тощо.  

Так, Стаття 164 КУпАП передбачає відповідальність за порушення порядку 

провадження господарської діяльності. А саме, провадження господарської діяльності без державної 

реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської 

діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, а так само без одержання дозволу, іншого 
документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування 

принципу мовчазної згоди). Цією статтею також встановлена відповідальність за надання 

суб'єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної 

інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003, державна 

реєстрація таких осіб полягає у засвідченні державою факту створення або припинення 

юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, 

засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної 

спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, 

                                           

10 Невмержицький Є.В. Правові проблеми боротьби з економічною злочинністю і корупцією: Навч. посіб. – К.: 

АПСВ, 2005. – 415 с. 
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об’єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або 

позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також 

проведення інших реєстраційних дій.  Державна реєстрація є необхідною передумовою 

здійснення господарської, в тому числі підприємницької, діяльності. 

Ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності 

у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської 

діяльності,  є обов’язковим для провадження тих видів діяльності, що підлягають 

ліцензуванню. На сьогодні встановлено тридцять два види такої діяльності. 

Без наявності документа дозвільного характеру, який відображається у виписці з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, що підлягає обов’язковому оприлюдненню на порталі 

електронних сервісів, суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо 

здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.  

Стосовно принципу мовчазної згоди слід зазначити, що відповідно до нього, 

суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення 

господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного 

документа дозвільного характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або 

уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в 

повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або 

рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено. 

За незаконну торгівельну діяльність, а також порушення порядку провадження 

господарської діяльності передбачена відповідальність у вигляді штрафу з конфіскацією 

виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.  

Стаття 164-3 КУпАП визначає відповідальність за недобросовісну конкуренцію, а 

саме: незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само 

імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне 

використання його імені. Таким порушенням також визнається умисне поширення 

неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або 

майновим інтересам іншого підприємця, а також отримання, використання, 

розголошення комерційної таємниці, а також конфіденціальної інформації з метою 

заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця.  

До адміністративних проступків в сфері економіки, що посягають на правила 

здійснення торгівельної діяльності, надання послуг, розрахунки зі споживачами 

відносяться: 

стаття 155 КУпАП. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками 

торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються 

підприємницькою діяльністю; 

стаття 155-2 КУпАП. Обман покупця чи замовника, а саме, обмірювання, 

обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман 

покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг 

та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, 

виконання робіт, надання послуг, якщо матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не 

перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян; 



стаття 156 КУпАП. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, під яким розуміється роздрібна 

або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або 

плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без 

наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору, 

а також порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського 

харчування правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля пивом (крім 

безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими 

виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, 

визначених рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, як таких, де 

роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними 

напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля пивом (крім 

безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими 

виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, 

яка не досягла 18 років, або продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як 

20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар); 

Стаття 156-1 КУпАП. Порушення законодавства про захист прав споживачів, яке 

проявляється у відмові працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і 

громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні 

громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про 

товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника 

(виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само 

обмеженні прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни 

придбаних товарів. 

До адміністративних проступків цієї сфери слід також віднести демонстрування і 

розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів (стаття 164-6); незаконне розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних (стаття 

164-9); порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом 

(стаття 164-10) та інші. 

Протоколи про такі правопорушення переважно складають уповноважені на те 

посадові особи Національної поліції,  фінансових органів  та деякі представники інших 

суб’єктів публічної адміністрації.  

Справи по адміністративним правопорушенням в сфері економіки переважно 

підвідомчі районним судам (суддям).  

Висновки 

Економіка - це система взаємопов'язаних галузей та комплексів народного 

господарства, що містить у собі ланки взаємозв'язані і взаємозалежні ланки, по-перше, 

суспільного виробництва, по-друге, розподілу і, по-третє, обміну виробленого продукту 

в масштабах усієї держави, з метою задоволення потреб суспільства.  

Найбільшими складовими економічної системи України є: промисловість; 

енергетичний комплекс; агропромисловий комплекс; будівельний комплекс; транспорт і 

дорожнє господарство; зв'язок; торговельний комплекс; житлове господарство; побутове 

обслуговування населення; сфера використання й охорони природних ресурсів. 



Повноваження публічної адміністрації в сфері публічного адміністрування 

економіки ґрунтуються на конституційних основах правового господарського порядку 

в Україні, якими є: право кожного громадянина користуватися природними об'єктами 

права власності народу відповідно до закону; забезпечення державою захисту прав усіх 

суб'єктів права власності і господарювання, соціальної спрямованості економіки, 

недопущення використання власності на шкоду людині і суспільству; право кожного 

володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності; 

Одним із пріоритетних завдань публічної адміністрації є діяльність щодо 

забезпечення прав фізичних та юридичних осіб шляхом надання адміністративних послуг 

в сфері економіки 

У цілому, адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері економіки 

встановлена статтями глави 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

іншими законами України (зокрема, Про захист економічної конкуренції, Митним 

кодексом України та ін.).  

Адміністративні проступки в сфері економіки переважно посягають на 

встановлений порядок провадження господарської діяльності, правила здійснення 

торгівельної діяльності, надання послуг, розрахунки зі споживачами тощо.  
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ТЕМА        ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ФІНАНСІВ 

 

1. Сфера фінансів як об’єкт публічного адміністрування. 

2. Суб’єкти публічного адміністрування у сфері фінансів. 

3. Адміністративні послуги у сфері фінансів. 

4. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері фінансів.  

                                    Вступ 
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Здійснення цілеспрямованої фінансової політики за допомогою фінансового 

механізму та ефективне функціонування фінансової системи держави залежить від 

організації публічного адміністрування фінансами в державі. 

Публічне адміністрування фінансами відбувається через систему державних 

органів та інститутів за допомогою форм і методів організації управлінської діяльності. 

Така діяльність зумовлена історичними, економічними та політичними умовами 

розвитку держави, воно підпорядковується фінансовій політиці держави. 

 

1. Сфера фінансів як об’єкт публічного адміністрування  

Розуміння призначення та сутності фінансів, а також особливостей їх 

функціонування пов’язано з природою та функціями держави, здійсненням 

розширеного відтворення, існуванням та розвитком товарно-грошових відносин. 

Основна маса грошових доходів формується у сфері матеріального виробництва, а 

потім певною мірою трансформується та перетворюється в межах різних правових 

режимів. У цих умовах створюється своєрідний об’єктивний двосторонній зв’язок 

фінансів і держави. З одного боку, природа фінансів, їхні форми, розміри фондів 

визначають можливості держави, завдання і напрямки її діяльності, гарантують 

фінансово забезпечені перспективи державного розвитку. З другого боку, за допомогою 

фінансів держава активно впливає на всі сторони процесу відтворення. З їх допомогою 

відбувається розподіл результату відтворення – сукупного суспільного продукту, 

перерозподіл і доведення його складових частин до кінцевого споживача. За рахунок 

фінансових ресурсів організовується стимулювання, розвиток виробництва, підтримка 

об’єктивних і раціональних пропорцій розвитку суспільного виробництва, держави в 

цілому. 

Автора, який ввів у обіг термін «фінанси» важко сьогодні назвати. Існує думка, 

що авторство цього терміна можна залишити за французьким вченим Ж. Бодяном. Тому 

вважають, що поняття «фінанси» походить від французького «finance» – сукупність 

економічних відносин, що виникають у процесі формування і використання 

централізованих і децентралізованих грошових фондів. 

Фінанси є історичною категорією, оскільки з’явилися одночасно з появою 

держави при поділі суспільства на класи. Вони набувають загального характеру лише з 

переходом суспільства на товарно-грошові відносини. Стан фінансів визначається 

економічним ладом суспільства, завданнями та функціями держави. На їх організацію 

впливає тип державного устрою, форма правління, існуючий державний режим. Тому 

зміст даного поняття змінюється при переході від одного суспільного ладу до іншого. 

Необхідність функціонування фінансів пов’язана з існуванням держави і її потребами у 

фінансових ресурсах. За своїм матеріальним змістом фінанси держави є фондами 

коштів. Вони безпосередньо пов’язані з функціонуванням грошей. Поза цим 

функціонуванням немає і не може бути фінансів. При товарному виробництві рух 

суспільного продукту, створення і розподіл національного доходу проходять у двох 

формах – натурально-речовій і вартісній. Вартісна форма руху матеріальних благ 

породжує відповідний грошовий обіг, за допомогою якого формуються і 

використовуються фонди коштів. Через утворення, розподіл і використання 

відповідних фондів коштів здійснюється перехід суспільного продукту із виробництва 

у споживання. Не гроші і не грошові фонди самі по собі, а економічні грошові 

відносини, що виникають при цьому, складають сутність фінансів. До змісту фінансів 

включаються лише такі грошові відносини, які мають специфічну форму руху вартості, 



пов’язану з формуванням певних фондів коштів, розподілом грошових доходів і 

накопичень, а також з їх використанням. 

Існування фінансів об’єктивно пов’язано з необхідністю вилучення, формування 

і розподілу державою частини сукупного суспільного продукту. Цим визначається і 

призначення фінансів – розподіл і перерозподіл сукупного суспільного продукту в 

грошовій формі. Саме цим характеризуються ознаки фінансів, їх місце і роль, 

особливості прояву, форми закріплення і регулювання державою. 

Фінансам притаманні певні особливості: 

– тісно пов’язані з природою і функціями держави, визначаються її формами і 

завданнями державного розвитку на конкретному етапі; 

– представляють специфічні, однорідні відносини між державою, юридичними і 

фізичними особами з приводу формування, розподілу і використання централізованих і 

децентралізованих грошових фондів; 

– нерозривно пов’язані з існуванням товарно-грошових відносин; 

– пов’язані з розподілом і перерозподілом частини сукупного суспільного 

продукту. 

Під фінансами також розуміють сукупність відносин, які регулюють утворення та 

витрачання фондів коштів, що необхідні для виконання завдань і функцій держави. 

Основу фінансів складають формування та рух грошових доходів держави, юридичних 

осіб і громадян. 

Фінанси характеризуються декількома ознаками: 1) здебільшого мають грошовий 

характер; 2) виступають як певний механізм розподілу внутрішнього валового 

продукту; 3) пов’язані з формуванням грошових доходів та накопичень. 

В науці фінансового права прийнято фінанси розподілять на централізовані та 

децентралізовані. 

Централізовані фінанси охоплюють відносини, що пов’язані з мобілізацією, 

розподілом, використанням державних грошових фондів на видатки та регулюються 

бюджетними відносинами, які забезпечують правові засади функціонування бюджетної 

системи. 

Децентралізовані фінанси пов’язані з утворенням фондів коштів підприємств і 

організацій усіх форм власності за рахунок власного прибутку. В деяких випадках 

держава допускає асигнування у ці фонди з державного бюджету (наприклад, у 

децентралізовані фонди аграрного сектору). 

Змістом діяльності держави по управлінню фінансами виступають мобілізація, 

розподіл і використання централізованих та децентралізованих фондів коштів, контроль 

за їх рухом. Особливістю правової організації фінансової діяльності є те, що вона 

властива усім без винятку державним органам. Фінансова діяльність держави має 

міжгалузеве значення. Вона закріплена як Конституцією України, так і окремими 

законодавчими актами, наприклад, Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та ін. 

Правова категорія фінансів виявляється в тих формах, що нині сприйняті і 

використовуються законодавством. тому необхідно розрізняти фінанси як систему 

відносин, що регулюють рух державних коштів, і як систему понять, категорій, 

закріплених і використовуваних законодавством (дохід, прибуток, собівартість, ціна 

тощо). у даному випадку доречна аналогія з філософськими категоріями «зміст» і 

«форма». Фінанси як система правових відносин визначають зміст явища. Законодавче 



ж закріплення їх показує, наскільки в даний момент ці відносини усвідомлені, зрозумілі, 

сприйняті, у якій формі їх закріпив законодавець. 

Фінанси як правова категорія можуть використовуватися в двох аспектах: 

1) у широкому (міжгалузевому); 

2) у вузькому (фінансово-правовому). 

У першому значенні фінанси (чи окремі їх аспекти, сторони) використовуються 

багатьма галузями права і мають загальногалузеве значення. Наприклад, поняття ціни, 

вартості, доходу тощо – це відносини, що регулюються і цивільним, і фінансовим, і 

адміністративним, і трудовим правом, іншими галузями.  

У другому випадку йдеться про публічне значення фінансів, винятково грошові 

фонди держави і територіальних громад. У цій ситуації загальногалузеві поняття, 

категорії набувають спеціально-галузевого характеру і значення, виражають 

специфічні, однорідні фінансово-правові відносини. Загальногалузеві категорії доходу, 

вартості, ціни набувають фінансово-правового значення. 

Фінанси, представляючи собою відносини між людьми з приводу формування, 

розподілу і використання грошових фондів, тісно пов’язані з грошима, коштами, проте, 

це не дає змоги поставити між ними знак рівності. Фінансові відносини, будучи 

переважно грошовими відносинами, не адекватні їм, адже за межами їх залишаються 

відносини, що регулюють сплату штрафів (адміністративне право), відносини купівлі-

продажу (цивільне право), відносини з виплати заробітної плати, пенсій (трудове право) 

та інші відносини, пов’язані із рухом грошей, які не є фінансовими. 

Найбільш важливі ознаки, що розкривають сутність фінансів, проявляються в їх 

функціях. Фінанси, функціонуючи як інструмент частини сукупного суспільного 

продукту, одночасно і контролюють поділ його на частини, співвідношення цих частин, 

канали витрачання фондів. Цим і обумовлена наявність двох функцій фінансів: 

розподільчої і контролюючої. У деяких підручниках, монографіях звертається увага на 

інші функції (перерозподільча, стимулююча, дестимулююча, накопичувальна і т.д.), 

однак це фактично окремі сторони реалізації розподільчої функції, деякі особливості її 

здійснення. 

Розподільча функція фінансів гарантує забезпечення державою суб’єктів 

відносин необхідними грошовими ресурсами, підтримку суспільних пропорцій. 

Об’єктом регулювання виступає частина сукупного суспільного продукту, що 

надходить державі, суб’єктами відносин – держава, територіальні громади, юридичні й 

фізичні особи. При розподілі формуються і підтримуються пропорції між частинами 

сукупного суспільного продукту, національного доходу, забезпечується розвиток 

розширеного відтворення, зачіпаються інтереси держави, підприємств, громадян. ця 

функція здійснюється в процесі первинного і вторинного розподілу. у першому випадку 

утворюються первинні фонди базового рівня (доходи фізичних осіб, прибуток 

підприємств і організацій і т. д.), сукупність яких і формує національний дохід держави. 

однак на цьому етапі створюється лише передумова формування державних грошових 

фондів, розміри яких остаточно визначаться тільки після сплати податків, обов’язкових 

зборів і платежів. останні процеси і становлять зміст розподілу чи перерозподілу. цьому 

етапу властиві певні особливості, пов’язані з формуванням так званих вторинних 

доходів держави. Якщо на стадії первинного розподілу прибуток державних 

підприємств відразу ж надходить власнику – державі, то на стадії вторинного розподілу 

кошти змінюють власника. Наприклад, одержавши на стадії первинного розподілу 



доходи, на стадії вторинного розподілу фізичні особи, сплачуючи податки, саме і 

забезпечують зміну власності на частину коштів, передаючи їх державі. 

Розподільча функція фінансів реалізується на декількох рівнях: 

а) внутрішньогосподарський – характеризує розподіл грошових ресурсів 

усередині підприємства (формування фондів матеріальних витрат, заробітної плати, 

прибутку); 

б) внутрішньогалузевий – забезпечує розподіл коштів усередині галузі, між 

підгалузями. Насамперед йдеться про розподіл коштів основних галузей матеріального 

виробництва (промисловість, сільське господарство, транспорт, зв’язок, будівництво); 

в) міжгалузевий – розподіл грошових ресурсів між основними галузями. у цих 

умовах формуються основні пропорції суспільного відтворення; 

г) міжтериторіальний – гарантує надходження коштів окремим регіонам держави, 

залежить від адміністративно-територіального поділу держави і забезпечує утворення 

місцевих бюджетів. 

Контролююча функція фінансів органічно пов’язана з розподільчою. Вони 

фактично існують як єдиний механізм. Здійснюючи розподіл грошових фондів, держава 

одночасно контролює їх розміри, співвідношення, пропорції. Контролюючою функцією 

фінансів відслідковується весь процес розподілу і руху грошових ресурсів. 

Диференціація контролю за стадіями дозволяє прийняти необхідне рішення, здійснити 

коректування на проміжних етапах руху грошових фондів і уточнити, поліпшити 

процес розподілу. 

Аналіз сутності фінансів дозволяє зробити висновок про те, що суспільне 

призначення контрольної функції фінансів полягає у створенні економічних умов для 

здійснення державою контролю за розподілом централізованих і децентралізованих 

фондів, з метою забезпечення фінансових потреб держави. Тобто, контрольна функція 

фінансів фактично є об’єктивною основою фінансового контролю. Але в той же час 

вона не породжує фінансовий контроль. Для його ефективного здійснення і 

функціонування, як елемента фінансової системи, необхідні детальна розробка як 

теоретичних, так і методологічних основ, постійна організуюча діяльність держави, 

спрямована на створення певних органів фінансового контролю, вдосконалення 

організації діяльності діючих, належна регламентація їх прав і обов’язків, 

удосконалення форм, методів цього контролю, визначення нормами права його 

зовнішніх меж та форм взаємодії контролюючих органів. 

Фінанси як система відносин виявляються в сукупності категорій, понять. однією 

з найбільш загальних, фундаментальних, системоутворюючих категорій є фінансове 

господарство, фінансова система. Певною мірою йдеться про схожі поняття. У сучасній 

юридичній літературі найчастіше характеризується фінансова система, фінансове 

господарство розглядається тезово, стосовно фінансової діяльності держави. На 

початку XX століття у фінансово-правовій літературі вони переважно 

характеризувалися як синоніми, насамперед досліджувалося фінансове господарство.  

Фінансова система включає певні складові: бюджетну систему; кредитну систему; 

обов’язкове державне страхування; фінанси підприємств. 

Основними напрямками державної фінансової політики є: 

– бюджетна політика; 

– податкова; 

– кредитна; 

– інвестиційна; 



– валютна; 

– інші напрями фінансової політики (цінова, митна, амортизаційна та ін.). 

Коротко зупинимося на сучасному стані ринків фінансових послуг як однієї зі 

складових фінансової сфери України. На сьогодні небанківські фінансові установи, які 

відчули значний негативний вплив фінансової кризи, починають відновлювати свою 

діяльність. Проте показники функціонування основних секторів ринку фінансових 

послуг іще не досягли докризового рівня. 

Протягом передкризового періоду вітчизняний фінансовий сектор розвивався 

досить динамічно. Зокрема, за період 2004–2008 років кількість небанківських 

фінансових установ у Державному реєстрі фінансових установ зросла в 1,5 рази, при 

цьому кількість фінансових компаній і недержавних пенсійних фондів – учетверо. 

Разом з тим слід зазначити, що цей розвиток мав нерівномірний і дискретний характер, 

а загальний його рівень суттєво відставав від середньоєвропейских параметрів. У 

структурі українського фінансового ринку частка небанківського фінансового сегмента 

залишається невиправдано малою. На початок 2008 року на небанківські фінансові 

установи припадало лише 7 % загального обсягу активів фінансових установ України, 

а у 2016 році – 27 %.  

Розвиток та розширення спектра небанківських фінансових послуг створили 

умови для активного залучення до даних ринків споживачів, які зазвичай не мають 

достатньої інформації та необхідних знань про особливості та споживчі характеристики 

фінансових послуг. У процесі вибору послуги вони не завжди могли оцінити рівень 

ризиків і можливі наслідки набуття додаткових фінансових зобов’язань. На нашу думку, 

зазначений аспект став однією із основних передумов розвитку негативних тенденцій, 

пов’язаних із невиконанням клієнтами небанківських фінансових установ своїх 

зобов’язань в умовах економічної кризи.  

Іншим чинником, що обумовив негативні тенденції у фінансовому секторі в 

умовах кризи, є недосконале правове середовище та вади державного регулювання. 

Нормативно-правова база, що покликана регулювати різні аспекти професійної 

діяльності на фінансовому ринку, є досить суперечливою та не повністю сформованою. 

Зазначені вище аспекти обумовили необхідність більш детального вивчення поточного 

стану ринку небанківських фінансових послуг України та визначення перспектив його 

розвитку.  

Переважна частка фінансових ресурсів в Україні перерозподіляється через 

банківську систему. Як наслідок, більшість публікацій, пов’язаних із дослідженням 

особливостей розвитку фінансових відносин в умовах кризи, стосується діяльності 

комерційних банків і НБУ. Ряд дослідників акцентують свою увагу на вивченні 

правових аспектів регулювання небанківських фінансових установ. Інші науковці 

зосереджують свою увагу на вивченні окремих сегментів ринку небанківських 

фінансових послуг, насамперед ринку цінних паперів.  

Поточний стан ринку небанківських фінансових послуг України. В Україні на 

початок 2016 р. діяло 450 страхових компаній, 755 кредитних спілок, 373 ломбарди, 389 

компаній з управління активами, 109 недержавні пенсійні фонди і близько 1000 

інвестиційних фондів різного типу. На кінець 2016 р. загальний обсяг випусків 

емісійних цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, становить 740,06 млрд грн. Активи основних небанківських 

інститутів у 2016 році становили: страхових компаній – 41,8 млрд грн; кредитних спілок 

– 4,5 млрд грн; інших НФУ – 7,5 млрд грн. 



 

 2. Суб’єкти публічного адміністрування у сфері фінансів 

Публічне адміністрування фінансами в Україні з переходом до ринкових відносин 

набуло нового змісту – від жорстких нормативних методів, притаманних командно-

адміністративній системі, до застосування економічних важелів впливу шляхом 

здійснення фінансово-кредитної політики через систему уповноважених органів. 

Однак, це не означає, що держава відмовляється від владних методів впливу. Публічне 

адміністрування фінансами поєднує методи прямого оперативного владно-

розпорядчого управління з використанням стимулюючого впливу через економічні 

регулятори. 

Ефективне функціонування фінансової системи держави, здійснення 

цілеспрямованої фінансової політики за допомогою фінансового механізму залежить 

від організації управління фінансами в державі. 

Жодна гілка влади, жоден державний орган не мають реальної влади без 

відповідного фінансового забезпечення своєї діяльності. Для нормального 

функціонування суспільства, для реального забезпечення створення дійсно правової, 

соціальної, демократичної держави потрібно, щоб кожен державний орган, що 

наділений повноваженнями у сфері фінансів, був підконтрольним з боку інших гілок 

влади. Тільки так можна запобігти використанню державних коштів у приватних 

інтересах певних політичних сил. 

Управління фінансами відбувається через систему державних органів та 

інститутів за допомогою форм і методів організації управлінської діяльності. Така 

діяльність зумовлена історичними, економічними та політичними умовами розвитку 

держави, воно підпорядковується фінансовій політиці держави. 

Основне завдання органів управління фінансовою системою в державі полягає в 

забезпеченні злагодженості функціонування окремих сфер і ланок фінансових відносин. 

Це досягається шляхом чіткого розподілу функцій і повноважень між фінансовими 

органами й інституціями. 

В управлінні фінансами розрізняють декілька функціональних складових: 

планування, стратегічне й оперативне управління та контроль. 

Планування посідає важливе місце в системі управління фінансами. Його 

об’єктом є фінансова діяльність держави та суб’єктів господарювання, а результатом – 

складання фінансових планів. У процесі планування держава та суб’єкти 

господарювання оцінюють стан своїх фінансів, виявляють можливість збільшення 

фінансових ресурсів, розробляють напрями їх ефективного використання. 

У системі органів управління фінансами доцільно виокремлювати органи 

стратегічного й оперативного управління фінансами. 

Стратегічне управління – це загальне управління фінансами, що включає дії, 

розраховані на довгострокову перспективу і вирішення глобальних завдань розвитку 

фінансової системи країни. 

Стратегічне управління виявляється у визначенні фінансових ресурсів шляхом 

прогнозування на майбутнє, встановлення обсягів фінансових ресурсів на реалізацію 

цільових програм тощо; здійснення вищими органами державної влади та управління 

(Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України). До 

сфери безпосереднього державного управління належать лише державні фінанси. 

У сфері управління фінансами до повноважень Верховної Ради України 

належать: розгляд проекту та затвердження закону про Державний бюджет України, 



контроль за виконанням Державного бюджету, прийняття рішення щодо звіту про його 

виконання; затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги 

іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною 

від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не 

передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх 

використанням; відповідно до ст. 9 Конституції України надання згоди на 

обов’язковість чинних міжнародних договорів, які після ратифікації стають частиною 

національного законодавства. Особливо важливого значення такі договори набули у 

сфері регулювання податкових і банківських відносин та державного кредиту; 

призначення посадових осіб державних органів, що мають компетенцію у сфері 

фінансової діяльності. Зокрема, виключною компетенцією парламенту є призначення та 

звільнення з посади голови та членів Рахункової палати України. Голови Національного 

банку України та половини складу Ради Національного банку України. Верховна Рада 

затверджує кошторис парламенту та структуру його апарату. 

Президент України – глава держави, здійснює керівництво фінансовою 

діяльністю шляхом підписання законів або застосування процедури вето; призначає 

голів місцевих державних адміністрацій і припиняє їхні повноваження на цих посадах; 

призначає половину складу Ради Національного банку України та пропонує 

кандидатуру на посаду Голови Національного банку України. У межах коштів, 

передбачених у Державному бюджеті України, Президент може створювати для 

здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і 

служби. На основі та на виконання Конституції і законів України Президент видає укази 

і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України. 

У сфері управління фінансами головними повноваженнями Кабінету Міністрів 

України є: забезпечення проведення державної фінансової та податкової політики, 

сприяння стабільності грошової одиниці України; розробка та реалізація проекту закону 

про Державний бюджет України та внесення змін до Державного бюджету України, 

забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного 

бюджету України, подання Верховній Раді України звіт про його виконання; прийняття 

рішення про використання коштів резервного фонду Державного бюджету України; 

обслуговування державного боргу України, прийняття рішення про випуск облігацій 

державних внутрішніх та зовнішніх позик; виступ гарантом щодо позик, які у 

визначених законом про Державний бюджет України межах надаються іноземними 

державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, а в інших випадках – 

відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України; забезпечення виконання усіх законів, що стосуються 

фінансової політики держави. 

Оперативне управління фінансами – це управління фінансами, що становить 

сукупність заходів, розроблених на основні оперативного аналізу фінансової ситуації, 

фінансового планування, контролю та регулювання, складання й виконання фінансових 

планів. Оперативне управління фінансами – головна функція апарату фінансової 

системи держави.  

Міністерство фінансів України (Мінфін України) є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України. 

Діяльність Міністерства фінансів України полягає у фінансовому забезпеченні 

виконання державних функцій на основі виваженої бюджетної політики, створенні умов 



для стабільного розвитку економіки шляхом управління державними фінансами за 

принципами збалансованості, ефективності, неупередженості, цілісності, стійкості та 

прозорості 

Мінфін України є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади з формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, а 

також податкової і митної політики (крім адміністрування податків, зборів, митних 

платежів та реалізації податкової і митної політики), політики у сфері державного 

фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, 

бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, організації та контролю за 

виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, видобутку, виробництва, 

використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх 

обігу та обліку, у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 

Основними завданнями Мінфіну України є: 

формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, 

податкової і митної політики; 

формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, випуску та 

проведення лотерей, організації та контролю за виготовленням цінних паперів, 

документів суворої звітності, видобутку, виробництва, використання та зберігання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 

утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку, у сфері запобігання і 

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

фінансуванню тероризму; 

формування і забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики у 

сфері державного фінансового контролю, координації та спрямовування діяльності 

органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства; 

забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах 

соціально-економічного розвитку України; 

здійснення заходів із підвищення ефективності управління державними 

фінансами; 

проведення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу фінансово-

економічного стану держави, перспектив її дальшого розвитку; 

розроблення разом з іншими центральними органами виконавчої влади проекту 

Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період; 

розроблення в установленому порядку проекту закону про Державний бюджет 

України; 

організація роботи, пов’язаної зі складанням та управлінням виконання 

Державного бюджету України, координація діяльності учасників бюджетного процесу 

з питань виконання бюджету; 

розроблення в установленому порядку прогнозу Державного бюджету України на 

наступні за плановим два бюджетні періоди; 

удосконалення міжбюджетних відносин; 

забезпечення управління державним та гарантованим державним боргом; 

удосконалення методів фінансового і бюджетного планування; 



здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і 

бюджетної звітності в Україні, розроблення стратегії розвитку національної системи 

бухгалтерського обліку, визначення єдиних методологічних засад бухгалтерського 

обліку та складання фінансової і бюджетної звітності, обов’язкових для всіх юридичних 

осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування 

(крім банків), адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку в Україні до 

законодавства Європейського Союзу та запровадження міжнародних стандартів 

фінансової звітності; 

забезпечення здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних 

коштів в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінфіну України, 

центральних органах виконавчої влади; 

інформування громадськості про економічні та фіскальні цілі держави. 

Мінфін України очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням 

Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України. 

Міністр фінансів спрямовує та координує діяльність Державної казначейської 

служби України, Державної пробірної служби України, Державної служби фінансового 

моніторингу України, Державної фінансової інспекції України, в тому числі: 

формує державну політику у відповідній сфері та контролює її реалізацію 

службами; 

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені службами 

проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України; 

визначає пріоритети роботи служб і шляхи виконання покладених на них завдань, 

затверджує плани їх роботи; 

вносить пропозиції Прем’єр-міністру України щодо кандидатур на посади 

керівників служб і за пропозицією їх керівників – кандидатури на посади їх заступників; 

погоджує структуру апаратів служб; 

видає обов’язкові до виконання службами накази та доручення з питань 

спрямування та координації їх діяльності; 

погоджує призначення на посади і звільнення з посад керівників та заступників 

керівників територіальних органів служб; 

погоджує призначення на посади і звільнення з посад керівників та заступників 

керівників структурних підрозділів апаратів служб; 

погоджує пропозиції керівників служб щодо утворення, реорганізації, ліквідації 

їх територіальних органів, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне 

подання; 

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів 

служб повністю чи в окремій частині; 

доручає керівникам служб скасувати акти їх територіальних органів повністю чи 

в окремій частині, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині; 

порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності керівників служб та їх заступників; 

ініціює питання притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників 

структурних підрозділів апаратів служб, територіальних органів служб та їх 

заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до 

сфери їх управління; 

ініціює питання проведення службового розслідування стосовно керівників 

служб, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів служб та їх 



територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх 

управління; 

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності служб та їх 

територіальних органів; 

заслуховує звіти про виконання покладених на служби завдань і планів їх роботи; 

 визначає структурний підрозділ апарату Мінфіну України, що відповідає за 

взаємодію зі службами; 

визначає посадових осіб Мінфіну України, які включаються до складу колегій 

служб; 

установлює порядок обміну інформацією між Мінфіном України та службами, 

періодичність її подання; 

приймає рішення про надання повноважень щодо спрямування і координації 

діяльності центральних органів виконавчої влади першому заступнику Міністра; 

вирішує інші питання, пов’язані зі спрямуванням і координацією діяльності 

служб. 

Державна казначейська служба України (Казначейство України) є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує 

державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, 

бухгалтерського обліку виконання бюджетів.  

Казначейство України входить до системи органів виконавчої влади та 

утворюється для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів.  

Казначейство України є учасником системи електронних платежів Національного 

банку України. Казначейство України відповідно до покладених завдань:  

1) здійснює через систему електронних платежів Національного банку України 

розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та 

інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, спільних із міжнародними фінансовими 

організаціями проектів;  

2) управляє ліквідністю субрахунків єдиного казначейського рахунка;  

3) забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення 

єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку, зокрема: 

4) здійснює безспірне списання коштів державного та місцевих бюджетів або 

боржників на підставі рішення суду; 

5) здійснює відкриття, закриття та обслуговування рахунків у системі 

електронного адміністрування податків; 

6) обслуговує кошти фондів загальнообов’язкового державного соціального і 

пенсійного страхування, інших клієнтів та кошти єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

7) управляє наявними фінансовими ресурсами, що консолідуються на єдиному 

казначейському рахунку; 

8) забезпечує розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського 

рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом 

придбання державних цінних паперів за рішенням Міністра фінансів, погодженим з 

Національним банком; 

9) здійснює видачу і погашення фінансових казначейських векселів; 



10) веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих 

бюджетів; 

11) встановлює графіки подання квартальної та річної зведеної бюджетної та 

фінансової звітності головним розпорядникам коштів державного бюджету. 

Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну 

політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну 

політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, 

митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску. 

ДФС здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому 

порядку територіальні органи. У складі ДФС та її територіальних органах діють 

підрозділи податкової міліції. Для погодженого вирішення питань, що належать до 

компетенції ДФС, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у ДФС може 

утворюватися колегія. 

Основними завданнями ДФС України є: 

– адміністрування податків і зборів та інших платежів, єдиного внеску в порядку, 

встановленому законом, забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, 

повнотою їх нарахування та сплати до бюджету і відповідних позабюджетних фондів; 

– контроль за своєчасністю подання платниками податків передбаченої законом 

звітності; 

– контроль за дотриманням податкового законодавства, законодавства щодо 

трансфертного ціноутворення, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого законом покладено на ДФС; 

– облік платників податків та єдиного внеску, осіб, які здійснюють операції з 

товарами, що перебувають під митним контролем, об’єктів оподаткування та об’єктів, 

пов’язаних з оподаткуванням; 

– ведення обліку податків і зборів, платежів; 

– диференціація платників податків; 

– внесення пропозицій щодо формування державної податкової політики і 

державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів; 

– реалізація державної податкової політики та політики у сфері контролю за 

виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; 

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства та іншого 

законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на органи ДФС, 

правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних 

цільових фондів податків, зборів та інших платежів, установлених законодавством; 

– запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до 

компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення та розслідування. 

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує 

державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення.  



Основними завданнями Держфінмоніторингу України є:  

1) реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації 

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

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення 

формування державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації 

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

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

3) збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) 

інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші 

фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою в легалізації 

(відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи 

фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення; 

4) забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення; 

5) проведення національної оцінки ризиків; 

6) налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними 

органами, Національним банком, компетентними органами іноземних держав та 

міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення; 

7) забезпечення в установленому порядку представництва України в міжнародних 

організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення.  

Державна пробірна служба України (Пробірна служба України) є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра фінансів. 

Пробірна служба України входить до системи органів виконавчої влади та 

утворюється для реалізації державної політики у сфері державного пробірного 

контролю.  

Основними завданнями Пробірної служби України є реалізація державної 

політики у сфері державного пробірного контролю та внесення пропозицій щодо її 

формування.  

Пробірна служба України відповідно до покладених на неї завдань: 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її 

компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в 

установленому порядку вносить їх на розгляд Міністра;  

2) здійснює державний пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння та дорогоцінного каміння органогенного утворення, 

напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять, проводить у 

межах своїх повноважень перевірки додержання вимог законодавства при виконанні 

операцій, здійсненні обігу та обліку зазначених цінностей;  



3) проводить у межах своїх повноважень перевірки додержання суб’єктами 

господарювання, іншими установами та організаціями ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння; 

4) здійснює реалізацію державної політики щодо формування та використання 

Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, виходячи з 

необхідності забезпечення поточних і перспективних потреб тощо. 

Державна фінансова інспекція України (Держфінінспекція України) є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, входить 

до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

державного фінансового контролю.  

Основними завданнями Держфінінспекції України є реалізація державної 

політики у сфері державного фінансового контролю, а також внесення пропозицій щодо 

її формування. 

Держфінінспекція України відповідно до покладених на неї завдань: 

1) здійснює державний фінансовий контроль за:  

використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та 

інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям 

зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах 

виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, бюджетних установах і суб’єктах господарювання 

державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, 

які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, 

державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) 

державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за дотриманням 

законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих 

бюджетів;  

дотриманням законодавства про державні закупівлі; 

діяльністю суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які 

не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за рішенням суду, винесеним 

на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування 

кримінальної справи;  

2) здійснює контроль за:  

виконанням функцій з управління об’єктами державної власності;  

цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів;  

цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних 

під державні (місцеві) гарантії;  

складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх 

виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), 

кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;  

станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників 

бюджетних коштів;  

усуненням виявлених недоліків і порушень;  



3) забезпечує участь представників Держфінінспекції України в ревізійних 

комісіях господарських організацій, у яких корпоративні права держави перевищують 

50 відсотків статутного капіталу; 

4) вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час 

здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення 

до відповідальності винних осіб. 

Крім того, необхідно зазначити, що окремі функції у фінансовій сфері здійснює 

Національний банк України, який є центральним банком України, особливим 

центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, 

повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, 

окремим Законом. 

Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є 

забезпечення стабільності грошової одиниці України. 

При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із 

пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі. 

Національний банк у межах своїх повноважень сприяє стабільності банківської 

системи, додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну 

політику Кабінету Міністрів України. 

Національний банк виконує наступні функції:  

1) відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних 

засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;  

2) монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг;  

3) виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему 

рефінансування;  

4) встановлює для банків правила проведення банківських операцій, 

бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;  

5) організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної 

і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;  

6) здійснює банківське регулювання та нагляд;  

7) здійснює погодження статутів банків і змін до них, ліцензування банківської 

діяльності та операцій у передбачених законом випадках, веде Державний реєстр 

банків, Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських 

перевірок банків; 

8) веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток 

внутрішньодержавних платіжних систем; 

9) здійснює сертифікацію тимчасових адміністраторів і ліквідаторів банку;  

10) складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування;  

11) представляє інтереси України в центральних банках інших держав, 

міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється 

на рівні центральних банків;  

12) здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень 

валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, 

організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими 

установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних 

операцій; 

13) забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення 

операцій з ними та банківськими металами; 



16) аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин 

тощо. 

Крім того, державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється:  

щодо ринку банківських послуг – Національним банком України;  

щодо ринків цінних паперів та похідних цінних паперів – Національною комісією 

з цінних паперів та фондового ринку;  

щодо інших ринків фінансових послуг – Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.  

Антимонопольний комітет України та інші державні органи здійснюють 

контроль за діяльністю учасників ринків фінансових послуг та отримують від них 

інформацію у межах повноважень, визначених законом. 

На місцевому рівні управління у сфері фінансів здійснюють місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування. 

Так, повноваження місцевої державної адміністрації в галузі бюджету та 

фінансів є наступними: 

1) складає і подає на затвердження ради проект відповідного бюджету та 

забезпечує його виконання; звітує перед відповідною радою про його виконання;  

2) подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня 

фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції 

щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між 

територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об’єктів, 

що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування 

їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання виходячи 

із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;  

3) отримує від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм 

власності інформацію, передбачену актами законодавства для складання і виконання 

бюджету;  

4) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, 

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

переданих у встановленому законом порядку в управління місцевій державній 

адміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також 

заходів, пов’язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та 

шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, 

передбачених законодавством;  

5) у спільних інтересах територіальних громад об’єднує на договірній основі 

бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, організацій та населення для 

будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих 

підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, 

зв’язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров’я, торгівлі, освіти, 

культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об’єктів, в тому числі їх 

придбання для задоволення потреб населення та фінансує здійснення цих заходів;  

6) здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності;  

7) визначає і встановлює норми споживання у сфері житлово-комунальних 

послуг, здійснює контроль за їх дотриманням.  

До основних власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад, зокрема, належать: 



1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, 

селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на 

затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати 

виконання цих програм;  

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку 

відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових 

ресурсів; 

3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових 

доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним 

розвитком відповідної території, а також визначення потреби у місцевих будівельних 

матеріалах, паливі. 

 

3. Адміністративні послуги у сфері фінансів. 

З метою забезпечення реалізації фізичними та юридичними особами наданих їм 

прав, суб’єкти публічної адміністрації надають адміністративні послуги у сфері 

фінансів.  

Необхідно виділити три основні проблеми в наданні адміністративних послуг, які 

мають бути вирішені в процесі реалізації адміністративної реформи: впорядкування 

переліку, визначення вартості та забезпечення зручності їх надання. 

До найпоширеніших адміністративних послуг можна віднести: а) видачу 

дозволів; б) видачу свідоцтв; в) видачу ліцензій; г) реєстрацію з веденням реєстрів та ін. 

Щодо адміністративних послуг у сфері фінансів слід зазначити, що надавачами 

адміністративних послуг у даній сфері є суб’єкти управління фінансами, які діють за 

зверненням фізичної або юридичної особи. Метою надання послуги є забезпечення 

суб’єктом управління фінансами інтересів та свобод фізичної і юридичної особи через 

набуття, зміну чи припинення її прав та/або обов’язків. 

Класифікувати адміністративні послуги, що надаються у сфері фінансами, можна: 

1) за змістом адміністративної послуги, що надається у сфері фінансів; 2) за формою 

реалізації послуги, що надається у сфері управління державними фінансами; 3) за 

критерієм платності послуги, що надається у сфері управління державними фінансами; 

4) за отримувачем послуги; 5) за суб’єктом, який надає адміністративні послуги у сфері 

управління державними фінансами. 

1. За змістом адміністративні послуги, що надаються у сфері управління 

державними фінансами, можна поділяти на такі: 

а) видача дозволів (наприклад видача дозволу на використання складського 

приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання; дозвіл 

(погодження) на вивезення (ввезення) за межі митної території України дорогоцінних 

металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як давальницької сировини); 

б) видача свідоцтв (наприклад видача Свідоцтва про сплату єдиного податку, 

що видається суб’єкту підприємницької діяльності - фізичній особі; видача Свідоцтва 

про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму 

оподаткування податком на додану вартість); 

в) видача ліцензій (наприклад видача ліцензій на провадження митної 

брокерської діяльності, на провадження господарської діяльності з виготовлення 

бланків цінних паперів, документів суворої звітності, видача копії ліцензії на 

провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей); 



г) реєстрація з веденням реєстрів (наприклад ведення Державним 

гемологічним центром України реєстру власних і торговельних назв дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння 

і декоративного каміння з родовищ України; реєстрація сільськогосподарського 

підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану 

вартість). 

2. За формою реалізації послуги, що надаються у сфері управління 

державними фінансами, пов’язані з юридичним оформленням умов, необхідних для 

реалізації прав і свобод громадян (ліцензування). 

3. За критерієм платності послуги, що надаються у сфері управління 

державними фінансами - на платні і безплатні (переважають платні послуги). 

4. За отримувачем послуги – послуги, що можуть надаватися фізичній особі 

або юридичній особі. 

Адміністративна послуга у сфері фінансів – це діяльність суб’єкта управління 

фінансами, що здійснюється за зверненням фізичної або юридичної особи та 

спрямована на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи 

відповідно до законодавства. У широкому розумінні її можна розглядати як взаємодію 

(зовнішню) уповноваженого органу та фізичної або юридичної особи як члена 

суспільства. 

Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664 фінансовими вважаються такі 

послуги: 

1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх 

обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 

2) довірче управління фінансовими активами; 

3) діяльність з обміну валют; 

4) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; 

5) фінансовий лізинг; 

6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; 

7) надання гарантій та поручительств; 

8) переказ коштів; 

9) послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного 

забезпечення; 

10) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню; 

11) факторинг. Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у 

групах; 

12) управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення 

операцій з нерухомістю відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні 

механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»; 

13) операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів; 

14) банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону 

України «Про банки і банківську діяльність». 

Так, наприклад, Міністерством фінансів України відповідно до положень Закону 

України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222 

надаються адміністративні послуги з провадження господарської діяльності з 

виготовлення бланків цінних паперів, зокрема: 



1. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення 

бланків цінних паперів, документів суворої звітності.  

2. Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення 

бланків цінних паперів, документів суворої звітності.  

3. Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з 

виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності.  

4. Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з 

виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності.  

5. Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення 

бланків цінних паперів. 

6. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та 

проведення лотерей. 

7. Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та 

проведення лотерей. 

8. Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску 

та проведення лотерей. 

9. Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску 

та проведення лотерей. 

10. Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та 

проведення лотерей за заявою ліцензіата. 

Можливість та порядок надання окремих фінансових послуг юридичними 

особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами (Положення про 

надання окремих фінансових послуг юридичними особами – суб’єктами 

господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами : 

розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 22.01.2004 № 21), визначаються законами та нормативно-

правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності 

фінансових установ та ринків фінансових послуг, виданими в межах їх компетенції. 

Наказом ДФС від 13.01.2015 року №7 «Про затвердження інформаційних карток 

адміністративних послуг» з метою забезпечення платників повною та достовірною 

інформацією про порядок надання адміністративних послуг затверджено Тимчасовий 

перелік адміністративних послуг, що надаються Державною фіскальною службою 

України та її територіальними органами. Даний перелік налічує 93 послуги, із яких 23 

суб’єкти звернення мають можливість їх отримати через центри обслуговування 

платників. Одними з таких адміністративних послуг, що надаються державними 

податковими інспекціями є: 

– Видача ліцензії на виробництво спирту етилового і дубліката ліцензії. 

– Видача ліцензії на виробництво спирту коньячного і дубліката ліцензії. 

– Видача ліцензії на виробництво спирту плодового і дубліката ліцензії. 

– Видача ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого 

виноградного і дубліката ліцензії. 

– Видача ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового і 

дубліката ліцензії. 

– Видача ліцензії на виробництво спирту-сирцю виноградного і дубліката ліцензії. 

– Видача ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового і дубліката ліцензії. 

– Видача ліцензії на виробництво алкогольних напоїв і дубліката ліцензії. 

– Видача ліцензії на виробництво тютюнових виробів і дубліката ліцензії. 



– Видача ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим 

ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим. 

– Видача ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та 

перрі (без додання спирту) і дубліката ліцензії. 

– Видача ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами і дубліката 

ліцензії. 

– Видача ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі(без додання спирту) і 

дубліката ліцензії. 

– Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, крім сидру 

та перрі (без додання спирту) і дубліката ліцензії. 

– Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами і дубліката 

ліцензії. 

– Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання 

спирту) і дубліката ліцензії та ін.  

Технічним регламентом Центрів обслуговування платників (ЦОП), затвердженим 

наказом ДФС від 30.09.2013 № 519, передбачено функціонування залу (секції) надання 

адміністративних послуг, де працюють фахівці структурних підрозділів задіяних у 

роботі ЦОП. Разом з тим, у ЦОП розміщуються інформаційні стенди «Адміністративні 

послуги, які надаються органами ДФС України». Дані стенди містять перелік 

адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг. За браком 

місця інформаційні картки можуть бути розміщені поряд із стендом. 

Інформаційна картка адміністративної послуги містить інформацію про: 

1) суб’єкта надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, 

режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту); 

2) перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, 

порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформацію про умови чи підстави 

отримання адміністративної послуги; 

3) платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок 

внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу; 

4) строк надання адміністративної послуги; 

5) результат надання адміністративної послуги; 

6) можливі способи отримання відповіді (результату); 

7) акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної 

послуги. 

Інформаційна картка адміністративної послуги розміщується суб’єктом надання 

адміністративних послуг на його офіційному веб-сайті та у місці здійснення прийому 

суб’єктів звернень. 

Разом з тим, ЦОП надаються: 

– супутні послуги - виготовлення копій документів, ламінування, 

фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг на платній 

та безоплатній основі; 

– інші послуги – забезпечення платників бланками заяв та податкової звітності на 

платній та безоплатній основі. 

Згідно із Положенням «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 23.11.2011 р. 1070/2011 

Нацкомфінпослуг відповідно до покладених на неї завдань: 



– видає фінансовим установам відповідно до законів з питань регулювання 

окремих ринків фінансових послуг відповідні дозволи, а також ліцензії на провадження 

діяльності з надання фінансових послуг; 

– затверджує умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, для 

якої необхідно отримання відповідної ліцензії чи дозволу, та порядок здійснення 

контролю за дотриманням зазначених умов; 

– встановлює обмеження щодо суміщення надання певних видів фінансових 

послуг; 

– визначає критерії та нормативи ліквідності, капіталу і платоспроможності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, якості систем управління та 

управлінського персоналу, дотримання правил надання фінансових послуг, а також інші 

показники і вимоги, що обмежують ризики, пов’язані з проведенням операцій з 

фінансовими активами та ін.  

Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664 визначено перелік адміністративних 

послуг, що регулюються Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг 

1. Внесення інформації про фінансову установу до Державного реєстру 

фінансових установ, що включає:  

– включення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ з 

видачею відповідного документа про реєстрацію фінансової установи; 

– переоформлення документа про реєстрацію фінансової установи; 

– видачу дубліката документа про реєстрацію фінансової установи; 

– виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ за 

заявою; 

2. Видача дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні 

фонду фінансування будівництва виду небанківській фінансовій установі – управителю. 

3. Видача дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з 

нерухомістю небанківській фінансовій установі – управителю 

4. Видача дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів 

небанківській фінансовій установі. 

5. Видача ліцензії на здійснення діяльності із залучення коштів установників 

управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій 

з нерухомістю. 

6. Видача ліцензії на провадження діяльності з адміністрування фінансових 

активів для придбання товарів у групах. 

Під зазначеними вище документами розуміється наступне.  

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи – документ установленого 

зразка, який засвідчує факт набуття юридичною особою статусу фінансової установи та 

внесення Нацкомфінпослуг інформації про фінансову установу до Державного реєстру 

фінансових установ. 

Ліцензія на провадження діяльності з надання небанківськими фінансовими 

установами фінансових послуг – документ установленого зразка, який видається 

відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг», інших законів з питань регулювання діяльності з надання окремих 

фінансових послуг та засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з надання певної 



фінансової послуги протягом визначеного строку за умови виконання Ліцензійних 

умов, затверджених Нацкомфінпослуг відповідно до вимог законодавства. 

Дозвіл на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду 

фінансування будівництва виду Б – документ установленого зразка, який видається 

відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми й управління майном 

при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та засвідчує набуття фінансовою 

установою права на створення фонду фінансування будівництва виду Б та управляння 

таким фондом. 

Дозвіл на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю – 

документ установленого зразка, який видається відповідно до Закону України «Про 

фінансово-кредитні механізми й управління майном при будівництві житла та 

операціях з нерухомістю» та засвідчує набуття фінансовою установою права на 

здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю. 

Дозвіл на здійснення емісії іпотечних сертифікатів – документ установленого 

зразка, який видається відповідно до Закону України «Про іпотечне кредитування 

операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» та засвідчує 

набуття фінансовою установою права на здійснення емісії іпотечних сертифікатів. 

Довідка про взяття на облік юридичної особи – документ установленого зразка, 

який засвідчує внесення інформації про юридичну особу до Переліку юридичних осіб, 

які мають право надавати фінансові послуги з фінансового лізінгу та перебувають на 

обліку в Нацкомфінпослуг. 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити 

аудиторські перевірки фінансових установ – документ установленого зразка, який 

видається відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» та засвідчує факт внесення до Реєстру 

аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, а також 

право аудитора на проведення аудиторських перевірок фінансових установ та підпис 

аудиторських висновків. 

Свідоцтво про внесення до реєстру страхових та перестрахових брокерів - 

документ, який засвідчує факт реєстрації страхового (перестрахового) брокера і 

внесення інформації про нього у Державний реєстр страхових та перестрахових 

брокерів, а також підтверджує право здійснювати посередницьку діяльність у 

страхуванні та перестрахуванні. 

Сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду 

фінансових установ - це офіційний документ, що видається відповідно до вимог 

законодавства та засвідчує компетентність спеціаліста і рівень професійних знань, 

необхідних для здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових 

установ на території України. 

 

4. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері фінансів 

Сучасне українське адміністративне законодавство визначає досить велику 

кількість адміністративних проступків, які прямо чи опосередковано можуть зашкодити 

фінансовій системі нашої держави. Переважна кількість складів адміністративних 

правопорушень даного виду визначена у Главі 12 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, яка має назву «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, 

громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької 

діяльності». Деякі склади правопорушень передбачають посягання на правовідносини 



не тільки у сфері фінансів, а й підприємництва, приватизації, обігу цінних паперів тощо. 

Розглянемо детальніше деякі склади адміністративних проступків щодо зазначених 

питань: 

Статтею 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена 

адміністративна відповідальність за незаконні скуповування, продаж, обмін, 

використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави. Безпосереднім 

об’єктом цього проступку є кредитно-фінансова система України в сфері законних 

операцій з валютними коштами. Національний банк України є головним органом 

валютного регулювання , він видає генеральні та індивідуальні ліцензії на здійснення 

операцій з валютними коштами. Об’єктивна сторона правопорушення може виявитись 

в таких незаконних (без відповідного дозволу НБУ) формах: 1) скуповування; 2) 

продаж; 3) обмін; 4) використання валютних цінностей як засобу платежу або як 

застави. При цьому в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 18.04.1997р. за 

№ 5 «Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про 

валютні операції», наведений перелік незаконних валютних операцій є вичерпним, тому 

інші операції з валютними коштами, які не вказані в диспозиції ст. 162 КУАП (розмін, 

позика, дарування, передача за заповітом або отримання валютних коштів в порядку 

успадкування) не містять склад правопорушення, передбаченого цією статтею. Разом з 

цим отримання відсотків валютними коштами по договору позики необхідно вважати 

як використовування їх в якості платежу за надану послугу. Порушення правил про 

валютні операції слід вважати закінченим з моменту здійснення відповідної незаконної 

угоди з валютними коштами, в процесі якої відбулась їх повна або часткова передача 

іншій особі. Суб’єктивна сторона проступку характеризується виною в формі прямого 

умислу. Винна особа розуміє, що вона порушує правила про валютні операції, і бажає 

укласти незаконну угоду, предметом якої є валюта. Суб’єктом проступку можуть бути 

громадяни України (приватні та посадові особи), іноземні громадяни, особи без 

громадянства, які на момент здійснення проступку досягли шістнадцяти років.  

Статтею 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачена адміністративна відповідальність за ухилення від подання декларації про 

доходи від заняття кустарно-ремісничим промислом, іншою індивідуальною трудовою 

діяльністю чи про інші доходи, що оподатковуються прибутковим податком, та в інших 

випадках, коли подання декларації передбачено законодавством, або несвоєчасне 

подання декларації, чи включення до неї завідомо перекручених даних. При 

застосуванні даної статті необхідно враховувати суттєві зміни, які відбулись в 

податковому законодавстві України Ці зміни мають пряме відношення до дотримання 

вимог законодавства щодо обов’язкового надання громадянами декларацій про доходи 

у встановленому порядку. Для визначення складу правопорушення по цій статті 

необхідно мати на увазі, що податкове законодавство зобов’язує громадян у встановлені 

терміни після закінчення календарного року подати до податкового органу за місцем 

проживання декларацію про суму сукупного доходу, отриманого як за основним, так 

неосновним місцем роботи. Суб’єктами правопорушення за діючим законодавством є 

всі громадяни - фізичні особи, що займаються підприємництвом, громадяни, що 

отримали доход від інших форм трудової діяльності, що не враховується за місцем 

основної роботи, інші особи, які за законом зобов’язані надавати декларації про свої 

доходи. Склад правопорушення свідчить про те, що порушення, як правило, є умисним 

діянням, але вина в деяких випадках може бути і в формі необережності.  



Статтею 164-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачена адміністративна відповідальність за приховування в обліку валютних та 

інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або 

ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до 

фінансової звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне 

проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, порушення 

правил ведення касових операцій, перешкоджання працівникам державної контрольно-

ревізійної служби у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів щодо 

відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності. 

Правопорушення, вказане в цій статті, посягає на фінансові інтереси держави. 

Відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про систему оподаткування» Платники 

податків і зборів (обов’язкових платежів) зобов’язані: 1) вести бухгалтерський облік, 

складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання 

у терміни, встановлені законами; 2) подавати до державних податкових органів та 

інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та 

інші документи і відомості, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів 

(обов’язкових платежів); 3) сплачувати належні суми податків і зборів (обов’язкових 

платежів) у встановлені законами терміни; 4) допускати посадових осіб державних 

податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання 

доходів чи пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування, а також для перевірок з 

питань обчислення і сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Відповідно до 

ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

бухгалтерським обліком є процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 

узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім 

та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Отже, ст.164-2 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення 

встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Суспільні відносини, що встановлюють зазначений порядок, складають об’єкт 

посягання зазначеного проступку. З об’єктивної сторони це правопорушення може бути 

виражено в таких діях або бездіяльності: - не відображення в обліку валютних та інших 

доходів, непродуктивних витрати та збитків; - відсутність бухгалтерського обліку або 

ведення його з порушенням встановленого порядку;- внесення неправдивих даних в 

фінансову або статистичну звітність; - ненадання фінансової звітності; - несвоєчасне 

або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів та матеріальних цінностей; 

- порушення правил ведення касових операцій. Під фінансовою звітністю слід розуміти 

бухгалтерську звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. При вивченні 

документів про фінансовий стан підприємства слід враховувати, що у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні») 05.04.2001р. 

Статтею 164-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачена адміністративна відповідальність за здавання виторгу торговельними 

підприємствами всіх форм власності, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, з 

порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій. 

Зазначена норма направлена на охорону суспільних відносин, що пов’язані з 

виконанням вимог фінансового законодавства. Необхідність цієї норми обумовлена 

посиленням режиму сплати податків з діяльності торговельних підприємств, які 



здійснюють реалізацію товарів за готівку. Об’єктом проступку є фінансове 

законодавство в частині регулювання порядку здійснення розрахунків і ведення касових 

операцій. Предметом проступку вважають виручку, що отримана торгівельним 

підприємством від своєї діяльності. Об’єктивна сторона виражається в бездіяльності з 

боку відповідальних осіб суб’єкта підприємницької діяльності, а саме: неприйняття 

заходів, спрямованих на здавання виручки в банківську установу. Суб’єктивна сторона 

характеризується умисною формою вини, яка виражається в неналежному відношенні 

до правил ведення касових операцій. Суб’єктом правопорушення є посадові особи 

юридичних осіб, які здійснюють торгівлю за готівку. 

Статтею 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачена адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування 

алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає належним чином розміщених 

марок акцизного збору, або з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного 

збору посадовими особами підприємств-виробників, імпортерів і продавців цих товарів 

та за незаконне зберігання марок акцизного збору. Ця стаття призвана регулювати 

відносини, пов’язані з зберіганням або транспортуванням алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів. Мета застосування марок акцизного збору – впорядкування 

системи податкових зборів з виробництва алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

Об’єктом проступку є порядок застосування марок акцизного збору, зберігання або 

транспортування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає належним 

чином розміщених морок акцизного збору, або з підробленими чи фальсифікованими 

марками акцизного збору. З об’єктивної сторони дане правопорушення може бути 

виражено в наступних діяннях: зберігання або транспортування алкогольних напоїв або 

тютюнових виробів; транспортування напоїв або тютюнових виробів; незаконне 

зберігання марок акцизного збору. Суб’єктом проступку є відповідальні особи суб’єкта 

підприємницької діяльності, що займаються зберіганням або транспортуванням 

алкогольних напоїв або тютюнових виробів, на яких відсутні акцизні марки 

встановленого зразку. Суб’єктивна сторона характеризується умисними діями. 

Статтею 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачена адміністративна відповідальність за приховування (заниження) суми 

заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; порушення встановленого 

порядку нарахування, обчислення та строків сплати страхових внесків; ухилення від 

реєстрації або несвоєчасна реєстрація платника страхових внесків в органах Пенсійного 

фонду України, неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміни 

юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внесків; 

порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами 

Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду; неподання, несвоєчасне 

подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів 

Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду або подання недостовірних 

відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої 

звітності і відомостей, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування. Об’єктом правопорушенням за даною нормою є 

суспільні відносини в сфері обов’язкового державного пенсійного страхування. 

Об’єктивна сторона правопорушення включає: а) ухилення громадян-підприємців та 

адвокатів від реєстрації в органах Пенсійного фонду України в якості платника 

обов’язкових страхових внесків; б) укриття (заниження) посадовими особами 



підприємства, установи, організації фонду оплати праці, громадянами-підприємцями та 

адвокатами сум доходу, з яких нараховується внески на пенсійне страхування; в) 

порушення встановленого порядку витрат коштів на це страхування і строків 

перерахування внесків у відповідні фонди; г) несвоєчасне надання або ненадання за 

встановленою формою бухгалтерських звітів і інших документів про нарахування і 

сплату внесків на пенсійне страхування. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про 

систему оподаткування» збори на обов’язкове пенсійне страхування входять до системи 

оподаткування України і сплачуються до державного цільового позабюджетного фонду. 

З метою контролю за своєчасністю та повнотою сплати цих зборів держава покладає 

обов’язок на платників цих зборів зареєструватись в органах Пенсійного фонду 

України. До другого складу правопорушень, визначених статтею 165-1 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, відносяться діяння, пов’язані з укриттям 

посадовими особами підприємства, установи, організації фонду оплати праці, 

громадянами-підприємствами і адвокатами суми, з якої нараховується внески на 

пенсійне страхування. Для підприємств, установ і організацій об’єктом, з якого 

сплачується збір на пенсійне страхування, є фактичні витрати на оплату праці 

працівників, що містять витрати на сплату основної та додаткової заробітної плати та 

інших видів стимулювання і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, що 

стимулюючих виплат, в тому числі в натуральній оплаті, а також обкладений податком 

доход фізичних осіб. До цих витрати не відносяться витрати на сплату виконаних робот 

(послуг) відповідно до цивільно-правових договорів, сплату доходів у виді дивідендів, 

відсотків і т.п., а також інші витрати, які не враховуються при нарахуванні 

середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій та соціальних виплат, 

перелік яких передбачений Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.1998р. № 

697. Суб’єктами даного правопорушення за діючим законодавством є фізичні особи - 

суб’єкти підприємницької діяльності, адвокати, посадові особи підприємств, установ і 

організацій. Склад цих правопорушень свідчить про те, що порушення, як правило, є 

умисним діянням, але вина в деяких випадках може бути і в формі необережності. 

Необхідно також відмітити, що законодавець окремо виділив проступки в сфері 

суспільних відносин, що регулюють обов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві та страхування 

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. До фінансової сфери зазначені склади 

також мають безпосереднє відношення, оскільки вони ставлять за мету охорону 

відповідних Фондів, які складають певну частину фінансової системи держави. 

Так, статтею 165-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачена адміністративна відповідальність за порушення посадовими особами 

підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману 

працю, строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків. Об’єктом 

правопорушення є суспільні відносини в області обов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття. Об’єктивна сторона правопорушення включає: а) 

порушення строків реєстрації в якості платника; б) несвоєчасна або неповна сплата 

страхових внесків. Правові, організаційні на фінансові основи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття визначаються 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України 

на випадок безробіття». З метою контролю за своєчасністю і повнотою сплати зборів по 



цьому виду страхування держава покладає обов’язок на роботодавців зареєструватись 

в органах Фонду соціального страхування на випадок безробіття. З суб’єктивної 

сторони такі правопорушення можуть бути скоєні як умисно, так і з необережності. 

Суб’єктами цих проступків є посадові особи роботодавців (керівники або співробітники 

бухгалтерій), а також фізичні особи, які використовують працю найманих робітників. 

Що стосується порушення посадовими особами підприємств, установ, 

організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, строку реєстрації 

як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України, несвоєчасна сплата 

страхових внесків або несвоєчасне інформування Фонду про чисельність працівників, 

річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), річну суму заробітної 

плати на підприємстві, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, 

що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт, виду діяльності підприємства 

або його ліквідацію, то відповідальність за це передбачена ст. 165-4 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. Об’єктом правопорушення за цією статтею є 

суспільні відносини в області обов’язкового державного соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Об’єктивна сторона 

правопорушення включає: а) порушення строків реєстрації в якості платника; б) 

несвоєчасна сплата страхових внесків; 3) несвоєчасне інформування Фонду про: - 

кількість робітників; - річний фактичний об’єм реалізованої продукції; - річну суму 

заробітної плати на підприємстві; - нещасні випадки на виробництві; - професіональні 

захворювання на виробництві; - змінення технології робіт; - види діяльності 

підприємства; - ліквідацію підприємства. Правова основа, економічний механізм і 

організаційна структура загальнообов’язкового державного соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань визначаються 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності». З метою контролю за своєчасністю і повнотою сплати зборів по 

цьому виду страхування держава покладає обов’язок на роботодавців в якості платників 

зареєструватись в органах Фонду соціального страхування у зв’язку з втратою 

працездатності. З суб’єктивної сторони такі правопорушення можуть бути скоєні як 

умисно, так і з необережності. Суб’єктами цих проступків є посадові особи 

роботодавців (керівники або співробітники бухгалтерій), а також фізичні особи, які 

використовують працю найманих робітників. 

Окремо статтею 165-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачена адміністративна відповідальність за ухилення посадовими особами 

підприємств, установ та організацій, фізичними особами, які використовують найману 

працю, від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування 

з тимчасової втрати працездатності, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків, 

а також порушення порядку використання цих кошт. Об’єктом правопорушення за цією 

статтею є суспільні відносини в області обов’язкового державного соціального 

страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Об’єктивна сторона 

включає: а) ухилення від реєстрації в якості платника цього збору; б) несвоєчасна або 

неповна сплата страхових внесків; в) порушення порядку використання коштів фонду. 

Правові, організаційні на фінансові основи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок тимчасової втрати працездатності, у 

зв’язку з вагітністю та пологами, народженням дитини та необхідністю догляду за нею, 



у разі смерті, а також надання послуг із санаторно-курортного лікування та 

оздоровлення застрахованим особам та членам їх сімей визначаються Законом України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням». З 

метою контролю за своєчасністю і повнотою сплати зборів по цьому виду страхування 

держава покладає обов’язок на роботодавців зареєструватись в органах Фонду 

соціального страхування в якості платників. У випадку скоєння адміністративного 

проступку, передбаченого другим складом цієї статті, заходи адміністративного 

стягнення застосовуються до страховиків (їх посадових осіб) за несвоєчасну або 

неповну сплату страхових внесків. Строк і порядок сплати страхових внесків окрім 

вищезазначеного Закону регулюється також Законом України «Про розмір внесків на 

деякі види загальнообов’язкового державного страхування». З суб’єктивної сторони 

такі правопорушення можуть бути скоєні як умисно, так і з необережності. Суб’єктами 

цих проступків є посадові особи роботодавців (керівники або співробітники 

бухгалтерій), а також фізичні особи, які використовують працю найманих робітників. 

Статтею 165-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачена адміністративна відповідальність за порушення порядку формування, 

встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них. 

Метою цієї статті є забезпечення адміністративно-правовими засобами порядку 

формування і застосування цін і тарифів на території України. Об’єктом 

правопорушення є суспільні відносини, що складаються в сфері політики ціноутворення 

України. Порядок встановлення і застосування цін і тарифів регулюється Законом 

України «Про ціни і ціноутворення» та іншими нормативними актами. Згідно цього 

Закону на території України застосовуються вільні ціни і тарифи, державні фіксовані та 

регульовані ціни і тарифи. Державне регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом 

встановлення: а) державних фіксованих цін (тарифів); б) граничних рівнів цін (тарифів) 

або граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів. В разі надмірного 

зростання цін, раніше виведених з-під контролю за рішенням Кабінету Міністрів 

України, виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського 

підпорядкування) Рад, допускається тимчасове повернення до державного регулювання 

цін і тарифів. Урядом України можуть вводитись інші методи державного регулювання 

цін і тарифів. Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються на 

ресурси, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, на 

товари і послуги, що мають вирішальне соціальне значення, а також на продукцію, 

товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, що займають 

монопольне (домінуюче) становище на ринку. Державні фіксовані та регульовані ціни і 

тарифи встановлюються державними органами України. Зміна рівня державних 

фіксованих та регульованих цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг 

здійснюється в порядку і в строки, що визначаються тими органами, які відповідно до 

цього Закону затверджують або регулюють ціни (тарифи). Зміна державних фіксованих 

та регульованих цін і тарифів може здійснюватись у зв’язку із зміною умов виробництва 

і реалізації продукції, що не залежать від господарської діяльності підприємств. При 

здійсненні експортних та імпортних операцій безпосередньо або через 

зовнішньоторговельного посередника в розрахунках із зарубіжними партнерами 

застосовуються контрактні (зовнішньоторговельні) ціни, що формуються відповідно до 

цін і умов світового ринку. Регулювання внутрішнього ціноутворення на експортну та 

імпортну продукцію (послуги) визначається Кабінетом Міністрів України. Порушення 



порядку встановлення та застосування цін і тарифів тягне за собою відповідальність за 

т.. 165-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Об’єктивна сторона 

правопорушення, передбаченого в ч.1 цієї статті, виражається в діях (бездіяльності), а 

саме: в порушенні порядку формування, встановлення і застосування цін і тарифів, а 

також скидок, націнок і доплат до них. З суб’єктивної сторони правопорушення 

характеризується наявністю умисної вини. Суб’єктом правопорушення є посадові 

особи. 

Статтею 166-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачена адміністративна відповідальність за порушення керівниками банків або 

іншими особами, які відповідно до закону можуть бути об’єктом перевірки 

Національного банку України, банківського законодавства, нормативно-правових актів 

Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують 

інтересам вкладників чи інших кредиторів банку. Правопорушення посягає на 

фінансову систему та встановлений порядок управління в сфері банківської діяльності, 

зазначене є об’єктом цього проступку. Банківське законодавство України - це 

сукупність нормативно-правових актів (законів та підзаконних актів), які видані в сфері 

фінансової системи щодо здійснення банківської діяльності для регулювання 

суспільних відносин, що виникають в області залучення у вклади грошових коштів 

фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів, відкриття та ведення 

банківських рахунків фізичних і юридичних осіб. Відповідно до Закону України «Про 

банки та банківську діяльність» однією з форм діяльності. 

Національного банку України є створення системи норм, які регулюють 

діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок 

здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення фінансового 

законодавства в сфері банківської діяльності. Національний банк України 

уповноважений видавати нормативно-правові акти, які віднесені до його компетенції, 

які є обов’язковими для органів державної влади і місцевого самоврядування, банків, 

підприємств і організацій незалежно від форм власності і для фізичних осіб. 

Нормативно-правові акти Національного банку України приймаються в формі постанов 

Правління НБУ, інструкцій, положень і правил, які затверджуються постановами 

Правління НБУ. Умовою легітимності актів Національного Банку України є їх 

відповідність Законам України та реєстрація в Міністерстві юстиції України. 

Порушення зазначеного законодавства і нормативно-правових актів, що видаються 

Національним банком України в межах своїх повноважень, є противоправним і тягне за 

собою настання адміністративної відповідальності за ст. 166-5 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. З об’єктивної сторони порушення фінансового 

законодавства в сфері банківської діяльності і нормативно-правових актів 

Національного банку України може бути скоєне як в формі дії, наприклад при 

здійсненні незаконних, заборонених законодавством банківських операцій, так і в формі 

бездіяльності, наприклад, шляхом нездійснення обов’язкових до виконання дій. 

Суб’єктом правопорушення можуть бути керівники банків і ті особи, які відповідно до 

законодавства можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України. Згідно 

ст. 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність» керівниками банку є голова, 

його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління (ради 

директорів), головний бухгалтер, його заступник, керівники відокремлених 

структурних підрозділів банку. Керівниками банку мають бути дієздатні фізичні особи, 

які відповідають таким вимогам: 1) наявність вищої економічної, юридичної освіти чи 



освіти у галузі управління залежно від займаної посади (ця вимога не застосовується до 

членів спостережної ради банку); 2) стаж роботи у банківській системі за відповідним 

фахом не менше трьох років (ця вимога не застосовується до членів спостережної ради 

банку); 3) бездоганна ділова репутація. Голова правління (ради директорів) та головний 

бухгалтер заступають на посаду після надання письмової згоди на це Національним 

банком України. Голова правління (ради директорів) банку та головний бухгалтер 

повинні мати попередній досвід керівної роботи у банках. Порушення банківського 

законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України здійснюється 

в формі умислу. Протиправними відповідно до положень ст. 166-5 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення є також здійснення ризикових операцій, які 

загрожують інтересам вкладників або інших кредиторів. Правопорушення здійснюється 

в формі дії умисно, оскільки особа усвідомлює ризиковий характер операції, яка 

здійснюється, і свідомо допускає настання можливих шкідливих наслідків. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено ст. 166-6 щодо 

порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку 

при ліквідації юридичної особи. Згідно зазначеної норми відповідальність настає за такі 

діяння: неподання або несвоєчасне подання, подання за невстановленою формою чи 

подання недостовірної фінансової звітності, ліквідаційного балансу, пов’язаних із 

ліквідацією юридичної особи, головою ліквідаційної комісії, ліквідатором, іншими 

відповідальними особами, залученими до ліквідації юридичної особи; ведення з 

порушенням встановленого порядку бухгалтерського обліку господарських операцій, 

пов’язаних із ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна і зобов’язань 

юридичної особи та складання ліквідаційного балансу, що здійснюється 

відповідальними за це особами; ухилення голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, 

інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації юридичної особи, від організації 

ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов’язаних з ліквідацією 

юридичної особи, включаючи оцінку майна і зобов’язань юридичної особи та складання 

ліквідаційного балансу. Об’єктом проступку є встановлений порядок ведення 

бухгалтерського обліку, складання і надання фінансової звітності при ліквідації 

юридичної особи. Об’єктивна сторона ч.1 ст.166-6 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення виражається в скоєнні конкретних дій, які чітко прописані 

диспозицією зазначеної норми, а саме: - неподання фінансової звітності чи 

ліквідаційного балансу; - несвоєчасне подання фінансової звітності чи ліквідаційного 

балансу; подання недостовірної фінансової звітності чи ліквідаційного балансу; 

подання за невстановленою формою фінансової звітності чи ліквідаційного балансу. 

Об’єктивна сторона ч.2 ст. 166-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

виражається в веденні з порушенням бухгалтерського обліку господарських операцій, 

пов’язаних із ліквідацією юридичної особи. Це може містити в собі дії, які пов’язані з 

порушенням порядку: - оцінки майна; - оцінки зобов’язань; складення ліквідаційного 

балансу. Об’єктивна сторона ч.3 ст.166-6 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення виражається в ухиленні від організації ведення бухгалтерського 

обліку господарських операцій, пов’язаних із ліквідацією юридичної особи. Це може 

включати в себе дії, пов’язані з не проведенням заходів по: - оцінці майна; - оцінці 

зобов’язань; - складенню ліквідаційного балансу. Суб’єктами даних правопорушень є 

посадові особи підприємств, установ і організацій, а також інші особи, на яких 

покладені відповідні обов’язки. До таких, наприклад, можуть бути віднесені: Голова 

ліквідаційної комісії, ліквідатор, працівник бухгалтерії, який веде облік операцій, що 



пов’язані з ліквідацією. Суб’єктивна сторона характеризується умисними діями, але 

вина в деяких випадках може бути в формі необережності. 

Статтею 166-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачена адміністративна відповідальність за здійснення банківської діяльності без 

банківської ліцензії. Це правопорушення посягає на суспільні відносини, що 

складаються в сфері фінансової та підприємницької діяльності. В цьому вбачається 

об’єкт правопорушення. З об’єктивної сторони проступок, відповідальність за який 

передбачена цією нормою, може бути скоєний в формі протиправної дії, тобто в формі 

залучення до вкладів грошових коштів, їх розміщення, а також відкриття і ведення 

банківських рахунків без оформленої належним чином у встановленому законом 

порядку банківської ліцензії. Суб’єктом проступку визнаються посадові особи банку, в 

обов’язки яких входить заява клопотання на отримання ліцензії, а також надання всієї 

необхідної для цього документації. Правопорушення у виді здійснення банківської 

діяльності без ліцензії скоюється умисно, тобто особи, які здійснюють таку діяльність, 

усвідомлюють протиправний характер свого діяння, передбачають його шкідливі 

наслідки і свідомо допускають настання цих наслідків. 

Статтею 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачена адміністративна відповідальність за: порушення вимог щодо ідентифікації 

особи, яка здійснює фінансову операцію, порушення порядку реєстрації фінансових 

операцій, що підлягають первинному фінансовому моніторингу, неподання, 

несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про такі фінансові операції 

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового 

моніторингу, а також невиконання вимог щодо зберігання документів, які стосуються 

ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції, та документації щодо проведених 

ними фінансових операцій; розголошення інформації, яка надається спеціально 

уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, або факту 

надання такої інформації. Об’єктом, на який посягає це правопорушення, є суспільні 

відносини, що складаються з приводу забезпечення державою додержання 

законодавства в фінансовій сфері. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» суб’єкт 

первинного фінансового моніторингу на підставі наданих оригіналів або належним 

чином завірених копій документів ідентифікує осіб, які здійснюють фінансові операції, 

що згідно з цим Законом підлягають фінансовому моніторингу. З метою ідентифікації 

резидентів визначаються: для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, дата 

народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), 

дата видачі та орган, що його видав, місце проживання, ідентифікаційний номер згідно 

з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових 

платежів; для юридичних осіб - найменування, юридична адреса, документи про 

підтвердження державної реєстрації (включаючи установчі документи, інформацію 

щодо посадових осіб та їх повноважень тощо), ідентифікаційний код згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств та організацій України, реквізити банку, в якому 

відкрито рахунок, та номер банківського рахунку. З метою ідентифікації нерезидентів 

визначаються: для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові (у разі його наявності), 

дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує 

особу), дата видачі та орган, що його видав, громадянство, місце проживання або 

тимчасового перебування; для юридичних осіб - повне найменування, 

місцезнаходження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського 



рахунку. Суб’єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія 

легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене 

нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про 

реєстрацію відповідної юридичної особи. Об’єктивна сторона проступку, 

передбаченого частиною першою зазначеної норми, виражається в бездіяльності 

(наприклад, при не проведенні ідентифікації особи, що здійснює фінансову операцію, 

яка відповідно до вимог законодавства повинна бути підданий первинному 

фінансовому моніторингу) або в діянні (наприклад, при відкритті рахунку без 

ідентифікації особи, що здійснює таку операцію). З суб’єктивної сторони 

правопорушення характеризується умисними діями. Суб’єктом відповідальності за 

частиною першою зазначеної статті є посадові особи суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу. Уповноваженому органу забороняється передавати будь-яку інформацію, 

що була отримана від суб’єктів первинного фінансового моніторингу, яка містить 

комерційну або банківську таємницю. Відповідно, частина друга статті 166-9 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність саме за 

розголошення інформації, яка надається уповноваженому органу з питань фінансового 

моніторингу. З суб’єктивної сторони частина друга статті 166-9 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення передбачає скоєння активної дії, що виражається в 

розголошенні інформації, яка надається спеціально уповноваженому органу виконавчої 

влади з питань фінансового моніторингу. 

 

                                   Висновки 

Фінанси є історичною категорією, оскільки з’явилися одночасно з появою 

держави при поділі суспільства на класи. Вони набувають загального характеру лише з 

переходом суспільства на товарно-грошові відносини. Стан фінансів визначається 

економічним ладом суспільства, завданнями та функціями держави. На їх організацію 

впливає тип державного устрою, форма правління, існуючий державний режим 

Управління фінансами відбувається через систему державних органів та 

інститутів за допомогою форм і методів організації управлінської діяльності. Така 

діяльність зумовлена історичними, економічними та політичними умовами розвитку 

держави, воно підпорядковується фінансовій політиці держави. 

Основне завдання органів управління фінансовою системою в державі полягає в 

забезпеченні злагодженості функціонування окремих сфер і ланок фінансових відносин. 

Це досягається шляхом чіткого розподілу функцій і повноважень між фінансовими 

органами й інституціями. 

Адміністративна послуга у сфері фінансів – це діяльність суб’єкта управління 

фінансами, що здійснюється за зверненням фізичної або юридичної особи та 

спрямована на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи 

відповідно до законодавства. У широкому розумінні її можна розглядати як взаємодію 

(зовнішню) уповноваженого органу та фізичної або юридичної особи як члена 

суспільства. 

Сучасне українське адміністративне законодавство визначає досить велику 

кількість адміністративних проступків, які прямо чи опосередковано можуть зашкодити 

фінансовій системі нашої держави. Переважна кількість складів адміністративних 

правопорушень даного виду визначена у Главі 12 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, яка має назву «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, 

громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької 



діяльності». Деякі склади правопорушень передбачають посягання на правовідносини 

не тільки у сфері фінансів, а й підприємництва, приватизації, обігу цінних паперів тощо 
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                                             ТЕМИ ЗАВДАНЬ ( рефератів) 

До теми  ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 

 

1.Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері 

господарювання 

2.Конституційні основи публічної адміністрації в сфері публічного адміністрування 

економіки 



3.Поняття і принципи державного регулювання економіки України 

4.Публічне адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні 

5. Адміністративно-правова протидія  корупції 

6.Економіка як об’єкт публічного адміністрування 

7. Президент України як  суб’єкт публічного  адміністрування у сфері економіки 

8. Кабінет Міністрів України як  суб’єкт публічного  адміністрування у сфері економіки 

9. Центральні органи виконавчої влади України як  суб’єкти  публічного  

адміністрування у сфері економіки 

10.Адміністративні послуги в сфері економіки 

11.Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері економіки ( з 

урахуванням змін і доповнень до КУпАП у 2020 р.) 

 

До теми  ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ФІНАНСІВ 

 

1.Поняття фінансів та їхня роль у публічному адмініструванні 

2. Фінанси  як об’єкт публічного адміністрування 

3. Президент України як  суб’єкт публічного  адміністрування у сфері фінансів 

4. Кабінет Міністрів України як  суб’єкт публічного  адміністрування у сфері фінансів 

5. Верховна Рада України як  суб’єкт публічного  адміністрування у сфері фінансів 

6. Центральні органи виконавчої влади України як  суб’єкти  публічного  

адміністрування у сфері фінансів 

7.Діюче  нормативно-правове регулювання у сфері фінансів в Україні 

8.Адміністративні послуги у сфері фінансів. 

9.Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері фінансів                 (з 

урахуванням змін і доповнень до КУпАП у 2020 р.) 

                                           Інформаційні ресурси: 

1. Сайт “Бібліотека юриста”    http://www.lawbook.by.ru/     

2. Українська правнича фундація    http://www.ulf.com.ua/ 

3. Центр європейського і порівняльного права   http://www.ecle.gov.ua/ 

4.Центр розвитку українського законодавства http://www.ulde.kiev.ua/news.php 

5.Національна Парламентська бібліотека України http://www.nplu.kiev.ua/  

6.Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/  

7. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка www.library.univ.kiev.ua 

8.Наукова бібліотека Національного університету  «Києво-Могилянська 

академія» http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib 

9. http://portal.rada.gov.ua   - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
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10. http://kmu.gov.ua  - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

11. http://ccu.gov.ua  - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України. 

12. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.  

13. http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні 

акти України (НАУ)». 

 

 


