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ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ,  
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Розглядаються актуальні питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, а також окремі аспекти забезпечення економічної безпеки України. Встановлено осо-
бливості правового механізму державної політики запобігання та протидії легалізації доходів, одер-
жаних злочинним шляхом. Вивчено зарубіжний досвід формування та реалізації державної політики 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою 
виявлення перспектив його використання в Україні. Тому можна стверджувати, що сучасна система 
заходів протидії організованій злочинності у фінансовій системі базується на головному із принципів, 
що уряди країн надають одному з органів виконавчої влади право координації діяльності всіх пра-
воохоронних та контролюючих органів в сфері боротьби з легалізацією доходів та фінансуванням 
тероризму, що набуває статусу підрозділу фінансової розвідки. Слід відзначити, що одним із дієвих 
інструментів детінізації у багатьох країнах світу є насамперед системи і механізми фінансового 
контролю за доходами протиправного походження. Так, наприклад: а) в Італії урядовим декретом 
введена заборона на розрахунки готівкою на значні суми; б) у Німеччині введене обов’язкове декла-
рування розрахунків з нерезидентами; в) у Японії – обов’язковий фінансовий моніторинг (фінансові 
установи зобов’язані повідомляти вповноважені державні органи про значні фінансові операції). Вод-
ночас у Німеччині повідомляти про підозрілі операції до органів фінансового моніторингу повинні не 
тільки банки та фінансові установи, а й адвокати, аудитори. Узагальнено й проаналізовано сучасну 
наукову літературу щодо проблем державної політики запобігання та протидії легалізації (відми-
вання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на основі чого з’ясовано, що понятійно-категоріальний 
апарат дослідження є неповним та суперечливим.

Ключові слова: злочинні кошти, злочинні доходи, легалізація злочинних доходів, досвід, 
протидія, «відмивання» доходів.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі становлення України як європейської 
держави реалізується комплекс стратегічних 
заходів, спрямованих на розвиток економіки 
в умовах євроінтеграції [1], подолання бід-
ності та протидію злочинності. В результаті 
змін, що відбуваються в суспільстві, поряд 
з позитивними, дедалі проявляються окремі 
негативні тенденції, які значною мірою пере-
шкоджають розвитку світової економіки [2].

У зв’язку з цим сьогодні необхідно 
детально проаналізувати вже наявну в Укра-
їні законодавчу базу, що регулює інноваційну 
діяльність, та впровадження ефективних 
пропозицій щодо зміни такої бази з ураху-
ванням завдань модернізації правоохорон-
них та судових органів [1; 3]. Актуальність 
проблеми та недостатня розробленість орга-
нізаційно-правових засад боротьби з еконо-
мічною злочинністю взагалі та легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержаних у резуль-
таті злочинної діяльності, зокрема і зумовили 
мету цього дослідження. Збільшення масш-

табів такої злочинності становить реальну 
загрозу для безпеки держави й суспільства, 
адже вона посилює свої позиції з огляду на 
монополізацію багатьох видів протиправної 
діяльності, відсутність надійних механізмів 
протидії [4, с. 193–194]. Сьогодні українська 
держава ставить серед пріоритетів роботи 
Національної поліції протидію латентній, 
організованій, міжрегіональній та етнічній 
злочинності [5; 6].

Стан наукового розроблення. Про-
блемні питання протидії легалізації дохо- 
дів, одержаних злочинним шляхом, дослі-
джували у свої працях такі вчені, як 
О.М. Бандурка, А.М. Бойко, О.К. Безсмерт-
ний, П.Д. Біленчук, Ю.П. Битяк, Р.А. Калюж-
ний, О.М. Литвак, Г.А. Матусовський, 
І.П. Рущенко, О.Н. Ярмиш та інші.

Мета статті полягає насамперед у тому, 
щоб на практиці правоохоронні органи, які 
займаються протидією організованим гру-
пам та злочинним організаціям, що здій-
снюють легалізацію доходів, одержаних 
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злочинним шляхом, мали уявлення про це 
негативне явище. Також зібраний оригі-
нальний емпіричний матеріал дасть можли-
вість продовжити дослідження теоретикам 
у цій сфері [7, с. 78] та ефективно протиді-
яти цьому негативному явищу.

Виклад основного матеріалу. Створення 
ефективної системи економічної безпеки 
держави дає можливість вчасно виявляти 
загрози національним економічним інтере-
сам і запобігати заподіянню збитків соці-
ально-економічній системі загалом [8, с. 11].

Усвідомивши небезпеку проникнення 
капіталів злочинного походження в націо-
нальні і міжнаціональні суспільно-еконо-
мічні відносини, визначаючи їхній деструк-
тивний і руйнівний потенціал, уряди 
і міжнародні організації почали передусім 
розробляти організаційні та правові заходи 
щодо протидії відмиванню доходів зло-
чинного походження. Важливим правовим 
актом, спрямованим на проведення спільної 
кримінальної політики, на захист інтересів 
спільноти, боротьбу з тяжкими злочинами, 
що стали зростаючою міжнародною про-
блемою і вимагають застосування сучас-
них і ефективних методів на міжнародному 
рівні, стала Конвенція про відмивання, 
пошук, арешт та конфіскацію доходів, одер-
жаних злочинним шляхом [9], підписана 
08.11.1990 у Страсбурзі. Багато держав, які 
приєдналися до Конвенції, відразу внесли 
у своє законодавство істотні доповнення як 
до поняття «легалізації», так і до посилення 
відповідальності за злочини. У Великобрита-
нії з 1994 р. діє закон, відповідно до якого пра-
цівники усіх банків, які не повідомили пра-
воохоронним органам про незвичні, підозрілі 
переміщення грошових коштів, можуть бути 
притягнуті до кримінальної відповідальності 
та отримати від 2 до 14 років позбавлення 
волі. У Нідерландах набув чинності закон, 
який зобов’язував банківських працівни-
ків інформувати правоохоронні органи про 
надходження на рахунки своїх клієнтів сум 
понад 25 тис. гульденів. Аналогічні норми 
є у США, Італії та інших країнах [10].

Сприятливе підґрунтя для інтеграції 
вітчизняної організованої злочинності щодо 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
у результаті злочинної діяльності, створю-
ють позитивні процеси в міжнародних від-
носинах:

– розширення економічних і соціальних 
зв’язків, спрощення порядку перетину кор-
донів, розвиток міжнародної торгівлі, збіль-
шення міжнародних перевезень;

– розвиток міжнародних електронних 
банківських мереж, що дозволяють швидко 
здійснювати фінансові операції, одночасно 

ускладнюючи процес забезпечення конт-
ролю за грошовими потоками та полегшу-
ючи приховування або легалізацію грошей, 
здобутих злочинним шляхом;

– поширення процесу міграції насе-
лення у світі та утворення в різних країнах 
етнічних діаспор;

– суттєві розбіжності в кримінальному 
законодавстві і судочинстві різних держав;

– демократичні перетворення в багатьох 
країнах, що призвели до руйнації старих сис-
тем контролю при повільному становленні 
адекватного демократичного регулювання, 
політичної та економічної нестабільності;

– швидке зростання переліку нових 
товарів споживання і послуг, поширення 
психології суспільства споживання, «комер-
ціалізація» суспільних відносин [11, с. 77].

Як зазначає В.П. Корж, «…специфіка 
організованої злочинної діяльності органі-
зованих груп (злочинних організацій, спіль-
нот) в тому, що, здійснюючи злочинні пося-
гання у державному і недержавному секторі 
економіки, вони для досягнення закономір-
ної злочинної мети – отримання і легалізації 
злочинних доходів – роблять зазвичай два 
і більше злочинних діяння. Наприклад, орга-
нізована злочинна група з метою здійснення 
фінансового шахрайства створює ряд фік-
тивних фірм, через які згодом «проходить» 
легалізація злочинних доходів. У зазначеній 
ситуації розслідуванню підлягають: фінан-
сове шахрайство, фіктивне підприємництво 
та легалізація злочинних доходів організо-
ваними групами, тобто три самостійних зло-
чини. Вони взаємопов’язані і підпорядковані 
закономірній меті організованої групи – 
отриманню і легалізації кримінальних дохо-
дів» [12, c. 186].

Тому можна стверджувати, що сучасна 
система заходів протидії організованій зло-
чинності у фінансовій системі базується на 
головному із принципів: уряди країн нада-
ють одному з органів виконавчої влади право 
координації діяльності всіх правоохоронних 
та контролюючих органів в сфері боротьби 
з легалізацією доходів та фінансуванням 
тероризму, що набуває статусу підрозділу 
фінансової розвідки [13].

Варто відзначити, що організовані групи 
і злочинні організації продовжують контр-
олювати левову частку тіньового капіталу, 
протиправну діяльність, пов’язану із роз-
краданням бюджетних коштів, легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, організацією наркобізнесу, 
нелегальною міграцією тощо [14; 15, с. 73].

Слід відзначити, що одним із дієвих 
інструментів детінізації у багатьох краї-
нах світу є насамперед системи і механізми 
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фінансового контролю за доходами про-
типравного походження. Так, наприклад:  
а) в Італії урядовим декретом введена забо-
рона на розрахунки готівкою на значні суми; 
б) у Німеччині введене обов’язкове деклару-
вання розрахунків з нерезидентами; в) у Япо-
нії – обов’язковий фінансовий моніторинг 
(фінансові установи зобов’язані повідомляти 
вповноважені державні органи про значні 
фінансові операції). Водночас у Німеччині 
повідомляти про підозрілі операції до орга-
нів фінансового моніторингу повинні не 
тільки банки та фінансові установи, а й адво-
кати, аудитори [16–19]).

Українське законодавство під час тлума-
чення поняття «відмивання доходів, одержа-
них злочинним шляхом» органічно поєднує 
з визначенням його у Міжнародних Конвен-
ціях ООН, у яких зазначається, що такі зло-
чини вчиняються з використанням фінансо-
вих операцій чи укладенням угоди з коштами 
або іншим майном, одержаних внаслідок 
вчинення суспільно небезпечного проти-
правного діяння, що передувало такій легалі-
зації, тощо. Тому однією з обов’язкових ознак 
предмета «відмивання» є злочинне похо-
дження таких коштів. У той самий час мета 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, є критерієм, відповідно 
до якого цей злочин треба відмежовувати 
від схожих діянь, передбачених іншими нор-
мами кримінального права [20].

Тому слід погодитись з В.Г. Севруком, що 
пропонована система повинна мати міждер-
жавний статус і концентрувати інформацію 
всіх правоохоронних органів та спеціаль-
них міжнародних правоохоронних структур 
(Інтерполу, Європолу, БКБОЗу, Євроюсту, 
FATF, Егмонтської групи, MONEYVAL, 
Євразійської групи з протидії легалізації 
злочинних доходів і фінансуванню теро-
ризму (ЄАГ), Базельського комітету (Комі-
тету регулювання та нагляду за банківською 
діяльністю), Вольфсберзької групи, Міжна-
родного валютного фонду, Світового банку, 
Європейського банку реконструкції та роз-
витку). Така система створить певні напра-
цювання для подолання цього явища в світо-
вому масштабі для суб’єктів, які здійснюють 
протидію організованій злочинності у фінан-
совій системі, тобто передумови для міжна-
родної співпраці щодо протидії злочинності 
у цій сфері загалом [21, с. 1003].

Отже, встановлено, що сучасний право-
вий механізм державної політики запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
ґрунтується на таких засадах: введення спе-
ціальних превентивних заходів, що усклад-
нюють легалізацію (відмивання) злочинних 

доходів; забезпечення органів державної 
влади необхідною інформацією, пов’язаною 
з легалізацією (відмиванням) злочинних 
доходів; установлення відповідальності 
(адміністративної та кримінальної) за лега-
лізацію (відмивання) злочинних доходів; 
визначення участі в міжнародному співробіт-
ництві. У результаті з’ясування структурних 
і функціональних аспектів організаційного 
механізму державної політики запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) зло-
чинних доходів встановлено, що особливу 
функціональну роль у його структурі серед 
іншого відіграють Міністерство фінансів 
України як центральний орган виконавчої 
влади, що є головним у системі центральних 
органів виконавчої влади, який забезпечує 
формування та реалізацію державної полі-
тики у сфері запобігання та протидії лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та Держфінмоніторинг 
як центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом [22].

На думку Л.С. Шевченка, невіддільним 
складником національної безпеки є еконо-
мічна безпека держави. Не можна досягти 
будь-якого рівня військової безпеки або 
соціальної злагоди без міцної та ефектив-
ної економіки. Економічна безпека держави 
означає захищеність усіх рівнів економіки 
країни від небезпечних дій, що можуть бути 
як наслідком свідомого впливу будь-якого 
чинника, так і стихійним напливом ринко-
вих сил. Створення ефективної системи еко-
номічної безпеки держави дає можливість 
вчасно виявляти загрози національним еко-
номічним інтересам і запобігати заподіянню 
збитків соціально-економічній системі зага-
лом [8, с. 11].

Щодо цього вважаємо за потрібне виді-
лити позицію С.О. Павленка, що суспіль-
ство, яке виховане в середовищі з низькими 
моральними принципами, не зможе ефек-
тивно протистояти організованій злочин-
ності у фінансовій системі. Тому пріоритет-
ними заходами державної політики повинно 
стати виховання моральних якостей особис-
тості [23, с. 88].

За класифікацією ООН, легалізація (від-
мивання) злочинних доходів як складник 
економічної злочинності займає перше місце. 
З огляду на це легалізація (відмивання) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, сьогодні 
є не лише негативним соціально-економіч-
ним явищем, а й системною загрозою, що ста-
новить серйозну небезпеку для сталого роз-
витку національної економіки та негативно 
позначається на рівні життя населення.  



216

2/2021
К Р И М І Н О Л О Г І Я

Такі тенденції, що притаманні сучасному 
світові, актуалізують самостійний напрям 
дослідження в галузі державного управління, 
пов’язаний із запобіганням та протидією 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом. Сучасний вектор розви-
тку державної політики вимагає її наукового 
обґрунтування та вирішення низки проблем, 
серед яких вагоме місце належить підви-
щенню ефективності державної політики 
запобігання та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, як фактору забезпечення національної 
безпеки України [22]. Однак, попри значне 
нормативно-правове забезпечення протидії 
легалізації доходів, одержаних злочинним 
шляхом, на практиці існує ряд проблем, 
що негативно впливають на розслідування 
та розкриття цього злочину [24].

Висновки

Вивчення досвіду зарубіжних країн, 
які входять до FATF щодо забезпечення 
боротьби з легалізацією доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванням 
тероризму, дозволило зробити висновок, 
що сьогодні вітчизняне законодавство 
в основному відповідає сучасним вимогам 
міжнародних організацій з протидії відми-
ванню доходів та фінансуванню тероризму. 
Проте є резерви для подальшого правового, 
методичного (методологічного) організа-
ційно-тактичного забезпечення реалізації 
на практиці Закону України «Про запобі-
гання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» 
з метою більш якісного забезпечення еко-
номічної безпеки держави [25]. А тому пра-
воохоронним органам України потрібно 
бути завжди на крок попереду будь-яких 
видів злочинності [26, с. 60; 27]. Обґрунто-
вано пріоритетні напрями вдосконалення 
державної політики у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, а саме: 
вдосконалення правового механізму про-
філактики легалізації (відмивання) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом (роз-
робка та прийняття відповідного закону); 
вдосконалення організації національної 
системи фінансового моніторингу та меха-
нізму взаємодії її учасників (підвищення 
якості інформаційно-аналітичного забез-
печення системи фінансового моніторингу, 
деталізація порядку надання інформації 
суб’єктам державного фінансового моніто-
рингу, посилення взаємодії органів держав-
ної влади – учасників національної системи 

фінансового моніторингу і суб’єктів пер-
винного фінансового моніторингу); нала-
годження механізму міжвідомчого спів-
робітництва (між Держфінмоніторингом 
та правоохоронними органами, правоохо-
ронними органами та судовою гілкою влади, 
вітчизняними правоохоронними органами 
та правоохоронними органами інших дер-
жав); оптимізація ризик-орієнтованого під-
ходу для ефективного спрямування ресур-
сів у національній системі запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом (здій-
снення національної оцінки ризиків для 
окремих секторів фінансової системи, роз-
ширення критеріїв ризиковості здійснення 
процесу легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом); запро-
вадження показників, які характеризують 
ефективність антилегалізаційної системи 
фінансового моніторингу; створення єди-
ного електронного реєстру «рахунків клієн-
тів банків»; ідентифікація та структуризація 
керівних документів у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом [22].
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Oleh Bekh. Opposition to legalization of income generated by criminal way
Topical issues of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, as well as some aspects 

of ensuring the economic security of Ukraine are considered. The peculiarities of the legal mechanism of the state 
policy of prevention and counteraction to legalization of the proceeds from crime are established. Foreign 
experience in the formation and implementation of state policy to prevent and combat money laundering 
(laundering) of proceeds from crime, in order to identify prospects for its use in Ukraine. Therefore, it can 
be argued that the current system of measures to combat organized crime in the financial system is based on 
the main principle that governments give one of the executive authorities the right to coordinate the activities 
of all law enforcement and regulatory agencies in the fight against money laundering and terrorist 
financing. financial intelligence unit. It should be noted that one of the effective tools for de-shadowing 
in many countries of the world is, first of all, the systems and mechanisms of financial control over income 
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of illegal origin. For example: a) in Italy, a government decree introduced a ban on cash payments for large 
sums; b) in Germany, mandatory declaration of settlements with non-residents has been introduced; c) in 
Japan – mandatory financial monitoring (financial institutions are required to notify the authorities of major 
financial transactions). In addition, in Germany, not only banks and financial institutions, but also lawyers 
and auditors should report suspicious transactions to financial monitoring bodies. The modern scientific 
literature on the problems of the state policy of prevention and counteraction to legalization (laundering) 
of proceeds from crime is generalized and analyzed, on the basis of which it is found out that the conceptual-
categorical apparatus of research is incomplete and contradictory.

Key words: criminal funds, criminal proceeds, legalization of criminal proceeds, experience, 
counteraction, “laundering” of proceeds.


