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Визнаючи необхідність забезпечення проривного розвитку за моделлю 

поєднання освіти, науки, інновацій та практики у напрямку забезпечення 

збереження і захисту національних інтересів у фінансовій та митній сферах, 

що набуває особливої актуальності на даний час, коли Україна розбудовує 

державу на засадах європейських норм і стандартів в умовах масштабного 

військово-політичного протистояння на сході України, учасники форуму 

виділяють такі пріоритетні сфери і невідкладні заходи: 

1. Базова категорія «фінансова безпека» вимагає чіткого  визначення у 

чинному законодавстві, що зумовлює необхідність формування системних 

пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою нормативного 

визначення цієї категорії, окреслення функціональної та компетенційної 

складових інституційної побудови системи суб’єктів захисту фінансових 

інтересів держави із врахуванням світового досвіду, актуальних напрямків 

адаптації до європейських норм і стандартів забезпечення фінансової 

безпеки. 

2. Необхідність забезпечення митної безпеки в Україні та світі із 

врахуванням існуючого досвіду міжнародної взаємодії з питань організації  

протидії контрабанді та порушенням митних правил, в тому числі в районах 

проведення операції об’єднаних сил, визначає необхідність активізації 

діяльності у напрямі формування ефективних організаційних заходів, 

спрямованих на належну взаємодію між суб’єктами митної діяльності із 

врахуванням найкращих світових практик, а також нормотворчих 

пропозицій, спрямованих на посилення юридичної відповідальності за 

порушення митних правил та контрабанду, яка у національних 



законодавствах держав-членів ЄС розглядається у контексті як 

адміністративної, так і кримінальної відповідальності.  

3.  Звернути увагу та розглянути доцільність запровадження таких 

стандартів митної безпеки країн-учасниць ЄС як: віднесення до компетенції 

Державної фіскальної служби України, зокрема слідчих підрозділів 

фінансових розслідувань, здійснення кримінального провадження у справах 

про тяжкі контрабандні правопорушення, створення митних мобільних груп, 

визначення виду та розміру юридичної відповідальності за контрабанду 

залежно від важкості правопорушення, яке корелює із фінансовим пороговим 

значенням розміру контрабанди 

4. Захист фінансових та митних інтересів України вимагає посилення 

аналітичної складової у діяльності суб’єктів, що їх забезпечують, 

міжвідомчої взаємодії у складі робочих груп під патронатом міжнародних 

організацій, забезпечення доступу до відомчих інформаційних ресурсів 

учасників відповідних робочих груп.  

5. Формування нових підходів до надання освітніх послуг у галузі 

державної митної справи, що має поєднувати базові і спеціальні знання, 

поглиблену мовну підготовку з метою скорочення періоду адаптації 

випускників до специфіки практичної діяльності щодо боротьби з 

контрабандою та іншими порушеннями митних правил. 

6. Створення навчального підрозділу зі специфічними умовами 

навчання, в тому числі і у структурі закладу вищої освіти, що віднесений до 

сфери управління Державної фіскальної служби України, що здійснюватиме 

підготовку фахівців, які мають спеціальні знання, вміння й навички у 

напрямку забезпечення захисту національних інтересів у фінансовій та 

митній сферах. Відповідна практика вже апробована у діяльності Факультету 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби 

України, що понад 20 років здійснює підготовку фахівців з фінансової 

безпеки держави.  Цей досвід має бути збережений та розвинений із 



врахуванням сучасних викликів і ризиків, найкращих вітчизняних і світових 

практик захисту національних інтересів держави у цих сферах, адаптований 

до процесів реформування силових структур щодо забезпечення фінансової 

та економічної безпеки держави. 

7. Посилення аналітичної складової у діяльності суб’єктів захисту 

фінансових інтересів держави вимагає формування додаткових 

компетентностей щодо інформаційно-аналітичного забезпечення 

правоохоронної діяльності у цій сфері. 

8. Врахування оцінки комітету «Moneyval» щодо виконання Україною 

міжнародних стандартів FATF та  міжнародного законодавства визначає 

необхідність формування ефективного механізму взаємодії між 

правоохоронними органами з метою належної організації протидії легалізації 

(відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом та його нормативного 

закріплення. Питання організації фінансової розвідки, державного механізму 

протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, можуть і 

повинні доповнювати загально-професійну підготовку фахівців з фінансової 

та митної безпеки держави.  


