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Роль адміністративної відповідальності 
у протидії економічним правопорушенням

Економіка Української держави,
поряд з іншими правовими засобами,
охороняється нормами права,що перед-
бачають відповідні санкції, за допомо-
ги яких визначається відповідальність
за порушення та невиконання правил
у сфері господарської діяльності, тор-
гівлі, фінансів, митних правил тощо.
Економічні правопорушення негатив-
но впливають не лише на стан забез-
печення прав і свобод фізичних і юри-
дичних осіб, а й на розвиток еконо-
міки та держави в цілому. Саме тому
першочергове завдання органів дер-
жавної влади – у викорененні таких
правопорушень.

Важливу роль у боротьбі з еко-
номічними правопорушеннями віді-
грає адміністративна відповідальність.
Насамперед, вона сприяє попере-
дженню та викорененню багатьох по-
рушень в економічній сфері. Особли-
во важливе її значення в протидії
незаконній підприємницькій діяльно-
сті й торгівлі, а також податковим
правопорушенням. Водночас, існуван-
ня й застосування норм про адмініст-
ративну відповідальність за економічні

правопорушення має позитивний вплив
на профілактику адміністративних про-
ступків, що мають економічну направ-
леність.

Дослідженню адміністративної від-
повідальності за порушення у сфері
економіки присвятили свої праці 
В. І. Василинчук, А. Ф. Зелінський,
Є. В. Горлов, Є. В. Невмержицький,
А. Б. Сахаров Л. П. Скалозуб та ін.
Метою цієї статті є визначення ролі
адміністративної відповідальності у
протидії економічним правопорушен-
ням та відмежування її від криміналь-
ної відповідальності у вказаній сфері.

Інститут адміністративної відпові-
дальності має самостійне значення і
поряд з іншими засобами правового
захисту виконує важливу роль щодо
охорони сфери господарювання та
забезпечення економічної стабіль-
ності. При цьому адміністративна від-
повідальність за економічні правопо-
рушення передбачає накладення в
установленому законом порядку на
правопорушників адміністративних
стягнень внаслідок невиконання пра-
вових норм і приписів у сфері госпо-
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дарської діяльності, торгівлі, фінансів,
банківської справи, податків, митної
справи. З цього визначення випливає,
що об’єкт адміністративно-правового
захисту економічної сфери – індивідуа-
лізований, специфічний та обмежений
рамками конкретних суспільно-еко-
номічних відносин.

Для з’ясування ролі адміністра-
тивної відповідальності за економічні
правопорушення у викорененні остан-
ніх, необхідно, передусім, дослідити
сутність терміна «економічне право-
порушення». При цьому визначення
терміна має не тільки наукове, а й
практичне значення. Адже лише ви-
значивши сутність поняття «економіч-
не правопорушення», можна вироби-
ти основні засоби боротьби з ним,
здійснювати облік указаних право-
порушень, розробляти превентивні
заходи для їх викоренення зі сфери
економіки.

Юридичне поняття «економічне
правопорушення» широко розповсю-
джене, застосовується в теорії права
та практиці його застосування, проте
його тлумачення не є однозначним.
Даючи визначення цьому поняттю,
потрібно, насамперед, звернути увагу
на те, що названі вище правопору-
шення вчиняються у сфері економіки,
тобто безпосереднім об’єктом пося-
гань є економічні відносини.

Однією з основних проблем щодо
визначення економічного правопору-
шення як підстави адміністративної
відповідальності є відмежування його
від економічних злочинів. Сьогодні в
науковій літературі ці поняття часто
не розмежовують, що зумовлює склад-
ність на практиці визначення виду від-
повідальності, необхідної для засто-
сування – адміністративного чи кримі-
нального.

Згідно зі ст. 9 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення
(далі – КУпАП), адміністративним
правопорушенням (проступком) ви-
знається протиправна, винна (умисна
або неумисна) дія чи бездіяльність,

яка посягає на державний або громад-
ський порядок, власність, права і сво-
боди громадян, на встановлений по-
рядок управління і за яку законодав-
ством передбачено адміністративну
відповідальність [1]. Адміністративний
проступок від інших правопорушень
відрізняє низка характерних рис, які
встановлено в нормах відповідних ста-
тей Особливої частини КУпАП, сукуп-
ність утворює склад адміністративно-
го правопорушення. Його складовими
є об’єкт (суспільні відносини, що охо-
роняються законодавством про адмі-
ністративні правопорушення); об’єк-
тивна сторона (дія чи бездіяльність, їхні
шкідливі наслідки, причинний зв’язок
між діями і наслідками, а також місце,
час, спосіб, знаряддя та засоби вчи-
нення проступку); суб’єкт (фізична
осудна особа, яка досягла шістнадця-
тирічного віку, в окремих випадках –
посадові особи); суб’єктивна сторона
(психічний стан особи, яка вчинила
проступок).

Відповідно до ст. 13 Проекту Ко-
дексу про адміністративні проступки,
адміністративним проступком є суспіль-
но шкідливе, протиправне, винувате
діяння (дія чи бездіяльність) проти прав,
свобод та інтересів осіб, суспільних і
державних інтересів, порядку публіч-
ного управління, вчинене фізичною
або юридичною особою та передбаче-
не зазначеним Проектом Кодексу [2].
Отже, порівняно з нормами чинного
КУпАП, поняття «адміністративне
правопорушення» Проектом значно
розширено. Так, згідно з положенням
Проекту, адміністративним правопо-
рушенням вважається порушення по-
ложень законодавства будь-яким суб’єк-
том адміністративних правовідносин,
зокрема й суб’єктом владних пов-
новажень. Відповідальність до фізич-
них та юридичних осіб пропонується
застосовувати за вчинення адміні-
стративних проступків (деліктів), а до
адміністративних органів – у порядку,
передбаченому Кодексом адміністра-
тивного судочинства України.
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Адміністративне законодавство чіт-
ко визначає порушення, які можна
визнавати адміністративним проступ-
ком. Водночас, ч. 2 ст. 9 КУпАП вста-
новлює, що адміністративна відпові-
дальність за правопорушення, перед-
бачені цим Кодексом, настає, якщо 
ці порушення за своїм характером 
не тягнуть відповідно до закону кри-
мінальної відповідальності [1]. Така
норма дає можливість зробити висно-
вок, що в певних випадках криміналь-
на та адміністративна відповідальність
мають спільні риси. Крім того, Кримі-
нальний кодекс України від 5 квітня
2001 р. містить розділ VII «Злочини у
сфері господарської діяльності» [3], який
відображає основні економічні злочи-
ни, що їх називають також господар-
ськими злочинами. Оскільки економіч-
ні злочини та економічні проступки
посягають на одну сферу – економічні
відносини, на практиці виникає необ-
хідність їх чіткого розмежування.

На думку Л. П. Скалозуба, В. І. Ва-
силинчука, розмежування адміністра-
тивних правопорушень і криміналь-
них злочинів було би доцільно прово-
дити за такими критеріями: ступінь
небезпеки та правові наслідки діяння
для особи, суспільства і держави; прак-
тика застосування кримінального та
адміністративного законодавства; між-
народний досвід захисту людини, су-
спільства і держави від злочинів та
проступків [4, с. 50]. Погоджуючись 
із першою, наведеною вченими озна-
кою, водночас уважаємо неправильним
для розмежування використовувати
практику застосування законодав-
ства, яка повинна базуватися тільки
на законах. При цьому розмежуван-
ня кримінальної та юридичної від-
повідальності за економічні правопо-
рушення повинно бути здійснено саме
законодавством, а не практикою його
застосування. Що стосується міжна-
родного досвіду, то його, звичайно,
також необхідно враховувати з ура-
хуванням національних умов. Але
прогресивні та дієві норми щодо про-

ступків і злочинів в економічній
сфері, закріплені в міжнародних нор-
мах, повинні бути імплементовані в
українське законодавство. Для роз-
межування адміністративних проступ-
ків в економічній сфері та відповід-
них злочинів необхідно, уважаємо, на
основі ступеня небезпеки та правових
наслідків діяння для особи, суспіль-
ства і держави визначити дефініції
вказаних термінів та ознаки для їх
розмежування.

Як уже зазначалося, поняття адмі-
ністративного проступку міститься у
ст. 9 КУпАП. Водночас, згідно зі ст. 11
Кримінального кодексу України, кри-
мінальна відповідальність настає за
злочин – передбачене кримінальним
законодавством суспільно небезпечне
винне діяння (дія чи бездіяльність),
вчинене суб’єктом злочину. При цьому
не визнається злочином дія чи без-
діяльність, яка хоча формально і мі-
стить ознаки будь-якого діяння, перед-
баченого Кримінальним кодексом Ук-
раїни, але через малозначність не ста-
новить суспільної небезпеки, тобто не
заподіяла і не могла заподіяти істот-
ної шкоди фізичній чи юридичній
особі, суспільству або державі [3].

Погоджуємося з думкою О. С. Літо-
шенко, що основним критерієм роз-
межування злочину та адміністратив-
ного правопорушення є така юридич-
на категорія, як суспільна небезпека.
При цьому необхідно враховувати
елементи суспільної небезпеки: її сту-
пінь (обсяг), а також кількісний фак-
тор (повторність, рецидив правопору-
шення). Адміністративні проступки
відрізняються від злочинів меншим
ступенем суспільної небезпеки, відсут-
ністю великої шкоди для суспільства,
яку завдають йому злочини [5].

Проаналізуймо склади економіч-
ного адміністративного проступку та
злочину для вирізнення таких відмін-
ностей. Так, щодо об’єкта посягань
злочину та адміністративного про-
ступку, в обох випадках є відносини 
у сфері економіки, що й зумовлює
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складність їх розмежування у певних
випадках. Об’єктивна сторона адміні-
стративних правопорушень і злочи-
нів в економічній сфері криє в собі
сукупність ознак, які характеризують
зовнішній прояв протиправного діян-
ня, що посягає на охоронюваний
об’єкт: протиправне діяння (дія чи без-
діяльність), його шкідливий резуль-
тат, причинний зв’язок між діянням і
результатом, місце, час, спосіб, засоби
та знаряддя скоєння правопорушення.
Загалом, указані ознаки об’єктивної
сторони проступку та злочину збігаю-
ться, водночас різняться вони  харак-
тером і ступенем суспільної небез-
пеки, що є важливим для відмежу-
вання двох видів відповідальності.
Адміністративна відповідальність від
кримінальної у сфері економіки відріз-
няється і щодо суб’єктів відповідаль-
ності. Так, суб’єктами адміністративної
відповідальності можуть бути фізичні
осудні особи (з 16-річного віку), спе-
ціальні суб’єкти. Що стосується кри-
мінальної відповідальності, до неї мо-
жуть бути притягнуті фізичні осудні
особи (від 16 років, а за вчинення най-
більш небезпечних злочинів – від 14),
спеціальні суб’єкти.

Отже, по-перше, кримінальне зако-
нодавство не передбачає відповідаль-
ності юридичних осіб за правопорушен-
ня у сфері економіки, по-друге, до-
пускає зниження віку, з якого настає
відповідальність, до 14 років (хоча во-
на не стосується економічних злочи-
нів).Що ж до суб’єктивної сторони адмі-
ністративних проступків і злочинів у
сфері економіки, то її складовими є вина
(у формі умислу чи необережності),
мотив і мета, які характерні для обох
видів відповідальності. Водночас, як
зазначає О. С. Літошенко, існують іс-
тотні відмінності у співвідношенні
інтелектуального і вольового момен-
тів вини у складах адміністративного
правопорушення та злочину [5].

Отже, адміністративні проступки у
сфері економіки необхідно відмежо-
вувати від злочинів, насамперед, за

суб’єктами, суб’єктивною стороною
та об’єктивною стороною. Водночас
саме остання, відображаючи характер
і ступінь суспільної небезпеки обох
порушень, дозволяє найбільш чітко їх
відмежовувати.

Економічне правопорушення, на
думку Є. В. Духова,– це форма прояву
економічної небезпеки, що виявля-
ється як порушення господарчого пра-
ва та обертається втратами для суб’єк-
тів економічної діяльності [6, с. 130].
При цьому науковець зазначає, що
вони, навіть з етимологічного погляду,
мають подвійну природу: економічну і
правову. Справді, хоч адміністративні
проступки виникають внаслідок пору-
шення норма права, вони виникають 
в економічній сфері, що дозволяє го-
ворити про порушення ними, передо-
всім, саме адміністративного та гос-
подарського законодавства.

В. Д. Понікаров під економічними
правопорушеннями пропонує розу-
міти протиправну діяльність, яка
охоплює різні сторони зловживання
державною та економічною владою,
посягає на порядок управління фінан-
сово-господарською діяльністю, завдає
суттєвої шкоди економічній безпеці
країни, матеріальної та моральної
шкоди інтересам держави, більшості
підприємницьких структур і громадян,
має інтелектуальний характер, здійс-
нюється під прикриттям законної
економічної діяльності або з викори-
станням службового стану як фізични-
ми, так і юридичними особами, з ме-
тою незаконного одержання доходів
[7, с. 15].

Водночас, у науковій літературі
разом із поняттям «економічне право-
порушення» вирізняють також термін
«господарське правопорушення». Зо-
крема, В. С. Щербина визначає «гос-
подарське правопорушення» як проти-
правну дію чи бездіяльність суб’єк-
тів господарських відносин, яка не від-
повідає вимогам норм господарського
права, не узгоджується з юридичними
обов’язками зазначеного суб’єкта,
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порушує суб’єктивні права іншого
учасника відносин або третіх осіб [8,
с. 142]. Щодо необхідності виокремлен-
ня з-поміж економічних правопору-
шень тих, які стосуються лише госпо-
дарської діяльності, вона є скорше
науковою, ніж практичною. Водно-
час, якщо таке вирізнення здійснюва-
ти, то, на нашу думку, в рамках клас-
ифікації економічних правопорушень
на види залежно від конкретних сфер
економіки, на які вони посягають.
При цьому вважаємо доцільним ви-
різнення таких видів економічних
правопорушень:

– у сфері господарювання (госпо-
дарські);

– у сфері торгівлі;
– у сфері фінансів та банківської

діяльності;
– у податкових відносинах;
– щодо митних правил.
Вказана класифікація має, певною

мірою, і практичне значення, оскільки
дозволяє згрупувати склади правопо-
рушень, визначені Особливою части-
ною КУпАП, визначити їхні спільні
та відмінні ознаки. В окремих випад-
ках заходи боротьби з конкретною
групою правопорушень можуть різ-
нитися залежно від сфери, в якій
вони виникають. Крім того, нарівні з
КУпАП, економічні правопорушення
регламентуються іншим законодав-
ством, яке буде відмінним залежно від
конкретної сфери вчинення проступку.

Необхідно відзначити, що поряд 
із поняттям «господарське правопору-
шення», Л. П. Скалозуб, В. І. Василин-
чук вживають термін «проступок у
сфері господарювання», під яким
розуміють суспільно-шкідливу діяль-
ність фізичної або юридичної особи,
що ґрунтується на поєднанні приват-
них і публічних інтересів та спрямова-
на на отримання прибутку, чи без
такої, і за яку особа підлягає притяг-
ненню до юридичної відповідальності
[4, с. 53]. Це визначення вважаємо
надто загальним і таким, під ознаки
якого підпадають як адміністративні

правопорушення у сфері економіки,
так і кримінально карані діяння, що не
дозволяє за його допомоги розмежо-
вувати останні.

Термін «економічна злочинність»
визначається в юридичній енциклопе-
дії як сукупність суспільно небезпеч-
них діянь, що посягають на валютно-
фінансову систему країни, вчинених
на певній території за певний період
часу. Її характеризують такі кількісні
та якісні показники: стан (кількість
економічних злочинів, чисельність
осіб, що їх учинили на певній терито-
рії за певний час); структура (співвід-
ношення різних за ступенем небезпеч-
ності та об’єктами посягання економіч-
них злочинів і контингенту злочинців,
що їх учинили), динаміка (зміни, коли-
вання і рух у напрямі зростання або
зниження вчинених за певний час еко-
номічних злочинів); географія (розпо-
діл економічних злочинів та осіб, що їх
учинили, за регіональними ознаками)
[9]. Із цього визначення можна зробити
висновок, що для характеристики еко-
номічних злочинів беруться до уваги
лише ті діяння, які є суспільно небез-
печними (зокрема, порівняно з адмі-
ністративними проступками в цій
сфері). Це підтверджує той факт, що
саме суспільна небезпечність є голов-
ним критерієм для відмежування еко-
номічних правопорушень, за які на-
стає кримінальна відповідальність,
та відповідних злочинів.

На основі викладеного вище, озна-
ками економічних правопорушень, за
які настає адміністративна відпові-
дальність, можна назвати:

– є протиправними, винними діяння-
ми, що посягають на економічну сферу;

– передбачають порушення норм
законодавства у сфері господарюван-
ня, торгівлі, фінансів, банківської
справи та податків, а також митної
діяльності;

– підпадають під визначення відпо-
відних складів правопорушень зако-
нами (зокрема, на сьогодні це КУпАП
та Митний кодекс);
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– порушують економічні умови
діяльності суб’єктів господарювання
або економічні права осіб;

– завдають шкоди, як правило, ма-
теріальної, державі, фізичним та юри-
дичним особам;

– вчиняються у сфері як легальної,
так і нелегальної економічної діяль-
ності;

– суб’єктами вчинення можуть бути
як підприємці, так і інші особи, які
сприяють провадженню економічної
діяльності.

Встановлення адміністративної
відповідальності в економічній сфері,
нарівні з кримінальною, має важливе
значення для забезпечення інтересів
держави, фізичних та юридичних осіб.
Адже відсутність значної суспільної
небезпеки, яка є важливою ознакою
злочинів, могла би бути підставою
для звільнення порушника від відпові-
дальності взагалі. Водночас, навіть за
не настільки небезпечні, як це не-
обхідно для застосування криміналь-

ної відповідальності, правопорушення,
винна особа повинна бути притягнута
до відповідальності, з метою попере-
дження таких порушень у майбутньому.

Особливо важливе значення має
встановлення адміністративної відпо-
відальності сьогодні, в умовах гумані-
зації законодавства та декриміналіза-
ції значної частини правопорушень.
При цьому встановлення різних санк-
цій за адміністративні проступки у
різних сферах дозволяє встановити
охорону тих суспільних відносин, які є
головними та найбільш важливими
для держави та суспільства. А еконо-
мічна сфера є стратегічно важливою
для розвитку держави, інтеграції її в
міжнародне співтовариство, забезпе-
чення соціальних гарантій для населен-
ня. Тому порушення в цій сфері нега-
тивно впливають не тільки на окре-
мих суб’єктів, а й на стан країни в
цілому, що зумовлює необхідність по-
дальшого вдосконалення законодавства
для боротьби з такими проступками.
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Статтю присвячено визначенню ролі адміністративної відповідальності у
протидії економічних правопорушенням та відмежування її від кримінальної відпо-
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экономическим правонарушениям 

Статья посвящена определению роли административной ответственности в
противодействии экономическим правонарушениям и отграничение ее от крими-
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