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Удосконалення інституту
адміністративно�правового примусу 

у сфері страхової діяльності в Україні

Труднощі сучасної системи адмі-
ністративно-правового регулювання
страхової діяльності багато в чому
спричинені тими ж самими обставина-
ми, які, на жаль, не враховувалися і в
минулому. Йдеться про недоскона-
лість законодавства та його системну
неузгодженість, невиконання органа-
ми виконавчої влади парламентських 
та президентських актів, а почасти – 
і власних.

Потреба дослідження регулюю-
чого впливу на страхову діяльність
пояснюється як новими викликами
природного чи техногенного характе-
ру, так і новими елементами страхових
відносин. Страхова діяльність вимагає
присутності державних органів, а від-
так, вивчення регулюючого впливу на
неї, що потребує використання науко-
вих здобутків у сфері приватного та
публічного права. Це дало можли-
вість визначити, що адміністративно-

правове регулювання страхової діяль-
ності є складною системою взаємо-
пов’язаних елементів, до яких нале-
жать суб’єкти й об’єкт адміністратив-
но-правового регулювання, а також
управлінський вплив.

Вищевикладене, у свою чергу, ста-
вить проблему вдосконалення самого
інституту адміністративно-правово-
го примусу, а саме у сфері страхо-
вої діяльності, якій присвячене дослі-
дження.

Основою цього наукового дослі-
дження стали праці таких науков-
ців у галузі страхового права, як 
К. П. Василенко, Н. В. Безсмертної,
Т. В. Блащук, О. В. Гриня, І. О. Дзери,
Ю. О. Заїки, С.А. Пилипенко, В. М. Спі-
вака, Н. С. Хатнюка, В. П. Янишена,
які розглядали окремі питання щодо
адміністративно-правового регулюван-
ня страхової діяльності. У досліджен-
нях, на які опирається автор, започат-



ковано розв’язання цієї проблеми,
проаналізовано складну систему взаємо-
пов’язаних елементів адміністративно-
правового регулювання страхової
діяльності – таких, як мета, функції,
принципи регулювання, суб’єкти та
об’єкт регулювання, а також управ-
лінський вплив.

До невирішених раніше частин
загальної проблеми, яким присвя-
чується ця стаття, належить адміні-
стративно-правове регулювання стра-
хової діяльності як елемент взаємо-
відносин уряду з економічними аген-
тами, що визначається послабленням
і посиленням державного впливу, при-
чому більшою мірою на макрорівні
(страхові компанії).Тобто йдеться про
необхідність поєднання регулювання і
дерегулювання страхової діяльності,
що сприятиме зменшенню тиску дер-
жави на страхову компанію, форму-
ванню психології власника.

Метою статті є розкриття сут-
ності інституту адміністративно-пра-
вового примусу щодо учасників 
страхових відносин у розв’язанні їх
соціальних та економіко-правових
проблем. Адміністративно-правове
регулювання фінансового моніто-
рингу у страховій діяльності викори-
стовує різні форми регулювання,
серед яких на особливу увагу заслу-
говують правові і процесуальні. По-
ряд з цим передбачений Порядок
проведення перевірок з питань запо-
бігання відмиванню коштів, установ-
лює лише процедуру з організації та
проведення перевірок, але чітко не
визначає їх обсяг.

Тому на основі аналізу наукових
джерел та чинного законодавства
необхідно визначити та узагальнити
правові й організаційні засади діяль-
ності державних органів стосовно
регуляторного впливу на суб’єктів
страхових правовідносин щодо фі-
нансового моніторингу, а також ви-
значити систему суб’єктів фінансово-
го моніторингу страхової діяльності,
проаналізувавши їх адміністративно-

правовий статус. Досягнення цієї мети
сприятиме удосконаленню вітчизня-
ного законодавства та практики його
застосування.

Сучасне соціально-політичне ста-
новище України визначає актуальність
регулюючого впливу держави щодо
забезпечення економічної безпеки
країни на основі розробки єдиної дер-
жавної стратегії. Інтегруючи в собі
велику кількість учасників і різні види
діяльності на всіх рівнях національної
економіки, державна політика прямо
впливає на рівень ділової активності і
масштаби господарської діяльності,
визначаючи, зрештою, можливість її
динамічного і збалансованого розвит-
ку для забезпечення економічної без-
пеки України. При цьому дії держави,
у певному сенсі, іноді викликають
суперечності щодо інтересів форму-
вання власної економічної безпеки
індивідуумів та економічних агентів
цієї держави, проте така суперечність
об’єктивно зумовлена функцією дер-
жави як гаранта національних інтере-
сів [1, c. 27]. Головна суперечність інте-
ресів економічної безпеки різних рів-
нів полягає у змісті відтворювальних
процесів.

На наш погляд, забезпечення еко-
номічної безпеки повинне базуватися
на таких принципах:

– протидія інтересам джерел потен-
ційної економічної небезпеки;

– розроблення стратегії економіч-
ної безпеки;

– моніторинг та індикативний ана-
ліз об’єктивних показників;

– проведення активної інвестицій-
ної політики;

– технологічне вдосконалення як
умова розвитку економіки;

– цільове управління в зовнішньо-
економічній діяльності;

– ефективна взаємодія державних
органів.

Отже,на основі цих принципів,спро-
буємо запропонувати шляхи вдоско-
налення інституту адміністративно-
правового примусу у сфері страхової
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діяльності в Україні. При цьому дер-
жавний примус слід розглядати як
зовнішній вплив на поведінку людей,
що базуються на організованій силі
держави і гарантує безумовне утвер-
дження волі держави [2, c. 260].

У сфері державного управління
найбільшого застосування набув адмі-
ністративний примус як метод психіч-
ного або фізичного впливу на свідо-
мість, поведінку людей, що застосовує-
ться у сфері адміністративно-право-
вого регулювання, з метою залучення
винних осіб до адміністративної від-
повідальності, припинення і попере-
дження адміністративних правопору-
шень [3, c. 80]. Під змістом примусу
варто розуміти систему заходів, в
яких виявляється керуючий вплив
держави з метою забезпечення бажа-
ної і необхідної для неї поведінки
об’єктів адміністративно-правового
регулювання.

Оптимальна побудова системи ад-
міністративно-правового регулювання
страхової діяльності на національному
рівні передбачає досягнення збалан-
сованості інтересів суб’єктів страхових
відносин і регулюючих їх органів –
захисту страхувальників, забезпечен-
ня інтересів страховиків і отримання
певної макроекономічної вигоди.

Адміністративно-правові відноси-
ни за своїм змістом є владними відно-
синами, що побудовані за принципом
нерівності сторін. Держава, виходячи
зі свого особливого становища по-
винна при цьому формувати їх на
справедливих підставах, утворюючи
умови для надійного захисту всіх су-
б’єктів адміністративно-правових від-
носин, у тому числі і підлеглих. Для
цього необхідним є чітке закріплення
змісту елементів правосуб’єктності,
однозначне визначення – виникнення,
зміни, припинення дії прав та обов’яз-
ків суб’єкта адміністративно-право-
вих відносин.

Зупинимося на більш детальній
характеристиці правових методів адмі-
ністративно-правового регулювання

фінансового моніторингу страхової
діяльності, які здійснюються шляхом
прийняття законодавчих актів Верхов-
ної Ради України, видання указів та
розпоряджень Президента, норматив-
них актів Уряду (постанов), а також
вироблення механізму їх реалізації і
контролю.

Вимоги до встановлення правил
проведення внутрішнього фінансово-
го моніторингу та програм його здійс-
нення встановлені Вимогами до орга-
нізації фінансового моніторингу су-
б’єктами первинного фінансового
моніторингу у сфері запобігання та
протидії запровадженню в легальний
обіг доходів, одержаних злочинним
шляхом, та фінансуванню тероризму,
затверджених наказом Державного де-
партаменту фінансового моніторингу
від 24.04.2003 р. № 40, зареєстрова-
ним в Міністерстві юстиції України
29.04.2003 р. за № 337/7658, та Поло-
женням про здійснення фінансового
моніторингу фінансовими установа-
ми, затвердженого розпорядженням
Держфінпослуг від 05.08.2003 р. № 25,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 15.08.2003 р. № 715/8036.

Адміністративно-правові відноси-
ни формують межі реалізації прав та
обов’язків суб’єктів первинного фінан-
сового моніторингу та уповноваже-
них органів. Дійсно, обов’язок повідом-
ляти про сумнівні фінансові операції і,
відповідно, право контролювати цей
процес утворюють обов’язки щодо
протидії відмиванню коштів. М. В. Ка-
расьова підкреслює, що функції основ-
ного правовідношення, базовій конст-
рукції завжди відповідає правовідно-
шення активного типу, коли зв’язок
між сторонами правовідношення ба-
зується на делегованих один одному
обов’язках (права вимагати – обов’я-
зок) [4, c. 124]. Підставою такого зв’яз-
ку є, насамперед, імперативний метод
адміністративно-правового регулю-
вання. Держава, закріплюючи вимоги
щодо досягнення першочергових по-
треб, установлює чіткі кордони пове-
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дінки підлеглих суб’єктів. Певна свобо-
да суб’єктів первинного фінансового
моніторингу можлива лише в рамках,
обмежених імперативними приписа-
ми. Взагалі режим свободи можливий
в декількох формах:

1) свобода в межах імперативного
суб’єктивного права, коли безумовне
право уповноваженого органу (Держ-
фінмоніторинг, Нацкомфінпослуг) на
перевірку може реалізовуватися ним
за власним планом, але при цьому
обов’язкова реалізація цього права,
яке є одночасно і обов’язком уповно-
важеного органу, засобом здійснення
його функцій;

2) свобода певного суб’єкта стра-
хової діяльності, в межах делегованих
державою прав, визначати сумнівні
операції та повідомляти про них упов-
новаженому органу.

Окремої уваги заслуговує вико-
ристання адміністративно-правового
примусу щодо фінансового моніто-
рингу страхової діяльності в Україні,
що, на нашу думку, реалізується через
зобов’язання суб’єктів первинного
фінансового моніторингу у страховій
діяльності. Система правових заходів
щодо фінансового моніторингу у стра-
ховій діяльності чітко визначає пове-
дінку суб’єктів первинного фінансо-
вого моніторингу та реалізується через
установлення правил проведення фі-
нансового моніторингу та програм його
здійснення. Відповідно до ч. 1 ст. 6
Базового закону [5], суб’єкт первин-
ного фінансового моніторингу з ураху-
ванням вимог чинного законодавства
та нормативно-правових актів Упов-
новаженого органу встановлює пра-
вила проведення внутрішнього фінан-
сового моніторингу. Використання
адміністративно-правового примусу
щодо фінансового моніторингу стра-
хової діяльності в Україні реалізує-
ться через зобов’язання суб’єктів пер-
винного фінансового моніторингу у
страховій діяльності щодо:

– виявлення операцій, що підля-
гають фінансовому моніторингу;

– надання інформації про них до
Держфінмоніторингу;

– ідентифікацію осіб,які здійснюють
фінансові операції;

– зберігання відповідних докумен-
тів [2, c. 284].

Важливе місце в інституційній
системі посідають і органи, які здійс-
нюють нагляд за суб’єктами первин-
ного фінансового моніторингу. Зазна-
чені органи державного управління
здійснюють регуляторну політику
щодо окремої специфічної сфери
фінансових відносин і виконують особ-
ливу роль в інституційному забезпе-
ченні діяльності механізмів запобіган-
ня відмиванню коштів. Для забезпе-
чення виконання своїх функцій у
загальній системі протидії відмиван-
ню коштів Базовий закон покладає на
наглядові органи низку відповідних
обов’язків.

Варто зазначити, що законодавець,
усвідомлюючи важливість страхового
ринку в рамках фінансових послуг,
визначив заходи правового впливу у
випадку порушення законів та інших
нормативно-правових актів, що ре-
гулюють страхову діяльність. Так,
зокрема, Нацкомфінпослуг обирає та
застосовує такі заходи впливу:

1) зобов’язати порушника вжити
заходів для усунення порушення;

2) вимагати скликання позачерго-
вих зборів учасників установи;

3) накладати штрафи в розмірах,
передбачених законодавством;

4) тимчасово зупинити або анулю-
вати ліцензію;

5) відсторонювати керівництво від
управління фінансовою установою та
призначати тимчасову адміністрацію;

6) затверджувати план відновлен-
ня фінансової установи;

7) порушувати питання про лікві-
дацію установи.

На нашу думку, реалізація адміні-
стративно-правового примусу здійс-
нюється шляхом застосування держав-
ного впливу щодо виконання визначе-
них норм у відповідному законодавстві.

94

Публічне право № 1 (9) (2013)



Так, зокрема, система фінансового
моніторингу страхової діяльності перед-
бачає: виявлення операцій, що під-
лягають фінансовому моніторингу;
надання інформації про них до Держ-
фінмоніторингу; ідентифікацію осіб,
які здійснюють фінансові операції;
зберігання відповідних документів.
При цьому, Кодексом України про ад-
міністративні правопорушення перед-
бачена відповідальність згідно зі 
ст. 166-9 «Порушення законодавства
щодо запобігання та протидії легалі-
зації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом «саме за порушен-
ня вимог щодо ідентифікації особи,
порушення порядку реєстрації фінан-
сових операцій, неподання або по-
дання недостовірної інформації про
фінансові операції до Держфінмоні-
торингу, а також виконання вимог
щодо зберігання документів з іденти-
фікації. Тобто за порушення вимог
щодо здійснення фінансового моніто-
рингу, зокрема, й у страховій діяль-
ності, передбачена адміністративна
відповідальність у вигляді штрафу на
посадових осіб страхових установ від
50 до 100 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян. Така адміністра-
тивна санкція не має якогось фізич-
ного впливу, але психологічний вплив
із приводу можливого адміністра-
тивного покарання, завжди має місце
[2, c. 280].

Крім того, Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, здій-
снює перевірку діяльності суб’єктів
первинного фінансового моніторингу
у страховій діяльності, з метою недо-
пущення порушення вимог Базового
закону [5]. При цьому, за результатами
виявлених порушень можуть застосо-
вуватись інші заходи адміністративно-
правового впливу. Санкції, що засто-
совуються Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, ви-
значені у статті 40 Закону «Про фінан-
сові послуги і державне регулювання

ринків фінансових послуг України»
[6] (вони не застосовуються до спо-
живачів фінансових послуг ЗУ 3462-17
від 02.06.11). Заходи охоплюють на-
кладання штрафів, зобов’язання уста-
нов до здійснення заходів стосовно
зменшення кількості порушень, при-
зупинення або анулювання ліцензії на
надання фінансових послуг і відсторо-
нення керівництва від управління фі-
нансовою установою та призначення
тимчасової адміністрації та анулюван-
ня інструкції. За ухилення від виконан-
ня або несвоєчасне виконання інструк-
цій або рішень по усуненню порушень
надання фінансових послуг юридична
особа може бути оштрафована на суму
до 1000 неоподатковуваних мінімаль-
них доходів. Для посадовців штрафи
становлять від 20 до 100 неоподаткову-
ваних мінімальних доходів громадян.

Крім зазначеного, законодавством
установлено і кримінальну відпові-
дальність працівників страхових уста-
нов в разі порушення законодавства
при здійсненні страхової діяльності 
[2, c. 281].

Адміністративно-правові відносини
визначаються державним примусом,
специфічними санкціями. Так, при не-
виконанні (неналежному виконанні)
суб’єктом первинного фінансового
моніторингу вимог Базового закону
Нацкомфінпослуг має право-обов’я-
зок застосовувати певні санкції. Неви-
конання цього з боку суб’єкта первин-
ного фінансового моніторингу є неви-
конанням функцій, якими такі органи
наділені державою. Таке застосування
державного примусу фактично висту-
пає як право-обов’язок компетентно-
го органу. Інша сторона цих правовід-
носин у випадку правопорушення
характеризується обов’язком зазна-
вати міри державного примусу, хоча
це може доповнюватися низкою прав
та обов’язків, які витікають та зале-
жать від безумовних обов’язків вико-
нання Базового закону.

Тому є доцільною висловлена про-
позиція, відповідно до якої конста-
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туються презумпція винуватості або 
презумпція невинуватості суб’єктів
первинного фінансового моніторин-
гу залежно від порядку стягнення
санкцій – безперечного або судового.
Порядок стягнення не може визнача-
ти доведення вини суб’єкта первин-
ного фінансового моніторингу хоч би
тому, що прийняття рішення про
накладення адміністративних санкцій
завжди передує їх стягненню.У рамках
процедури накладення адміністратив-
них санкцій Нацкомфінпослуг обирає

та застосовує заходи впливу на основі
аналізу даних та інформації стосовно
порушення, враховуючи наслідки по-
рушення та наслідки застосування
таких заходів. Комісія повинна встано-
вити (довести) всі підстави адміністра-
тивної відповідальності і обґрунтувати
свою позицію в суді.

Реалізація адміністративно-право-
вого примусу здійснюється шляхом за-
стосування державного впливу щодо
виконання визначених норм у відпо-
відному законодавстві.
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Кіріка Д. В. Удосконалення інституту адміністративно-правового примусу у
сфері страхової діяльності в Україні

У статті розкривається сутність інституту адміністративно-правового примусу
щодо учасників страхових відносин у розв’язанні їх соціальних та економіко-пра-
вових проблем; визначаються та узагальнюються правові й організаційні засади
діяльності державних органів стосовно регуляторного впливу на суб’єктів страхо-
вих правовідносин щодо фінансового моніторингу.

Ключові слова: економічна безпека, адміністративно-правовий примус, суб’єк-
ти фінансового моніторингу, методи адміністративно-правового впливу.

Кирика Д. В. Совершенствование института административно-правового при-
нуждения в сфере страховой деятельности в Украине

В статье раскрывается сущность института административно-правового при-
нуждения относительно участников страховых отношений в решении их социаль-
ных и экономико-правовых проблем; определяются и обобщаются правовые и
организационные принципы деятельности государственных органов относительно
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регуляторного влияния на субъектов страховых правоотношений относительно
финансового мониторинга.

Ключевые слова: экономическая безопасность, административно-правовое
принуждение, субъекты финансового мониторинга, методы административно-пра-
вового влияния.

Kirika D. Perfection of institute of administrative compulsion is in the field of insu-
rance activity in Ukraine

In the article essence of institute of administrative compulsion opens up in relation
to the participants of insurance relations in the decision of them social and economic
legal problems; legal and organizational principles of activity of public organs are deter-
mined and summarized in relation to regulator influence on the subjects of insurance
legal relationships in relation to the financial monitoring.

Key words: economic security, administrative compulsion, subjects of the financial
monitoring, methods of administrative influence.


