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злочинних доходів та фінансуванню 
тероризму 

 

Наоажі пвірмва дкмлмкіка омжвз-
ваєрщпя ж уоатувалляк багарщмт фзл-
лзків, пдодг якзт ваейзвд кіпуд нм-
пігаырщ: 

- нм-ндохд, нмйірзфла пзруауія 
в рмку фз ілхмку одгімлі пвіру, у ріи 
фз ілхіи гдоеаві; 

- нм-гоугд, прабійщлзи одгуйы-
ыфзи внйзв кіелаомглзт сілалпмвзт 
ілпрзрууіи, їт пномкмеліпрщ іліуіыва-
рз фз нігрозкарз нмжзрзвлі сілалпм-
вм-дкмлмкіфлі рдлгдлуії у ндвліи коа-
їлі; 

- нм-родрє, дйдкромллі кмхрз ра 
кознрмвайыра, прунілщ внйзву ла які 
гдоеав пуррєвм кдлха, аліе ла жвз-
фаилі кмхрз; 

- нм-фдрвдорд, гймбайіжауіилі 
взкйзкз, які у ріи фз ілхіи кіоі 
пнйзваырщ ла гдоеавлм-ноавмві ра 
сілалпмвм-дкмлмкіфлі ілпрзрурз гдо-
еавз; 

- нм-н’ярд, гієвіпрщ  пралгаорів 
кіелаомглмї сілалпмвмї пнійщлмрз у 
пноаві номрзгії йдгайіжауії жймфзллзт 
гмтмгів. 

Воатмвуыфз взцджажлафдлд, вае-
йзвзк жавгалляк сакрзфлм бугщ-якмї 

гдоеавз є лакагалля кілікіжуварз 
кмейзвіпрщ йдгайіжауії гмтмгів, 
мрозкалзт жймфзллзк хйятмк, сі-
лалпуваллы рдомозжку ра сілалпу-
валлы омжнмвпыгедлля жбомї капмвм-
гм жлзцдлля. Нд є взкйыфдлляк і 
Укоаїла, яка, лакагаыфзпщ уномва-
геуварз коаці євомндипщкі пралгао-
рз, мпраллікз омкакз млмвзйа фзллу 
лмокарзвлм-ноавмву бажу, лакагаєрщ-
пя угмпкмлайзрз гіяйщліпрщ кмкндрд-
лрлзт гдоеавлзт могалів.  

Злафлмы кіомы жанмбігалля сі-
лалпуваллы рдомозжку ра сілалпу-
валлы омжнмвпыгедлля жбомї капмвм-
гм жлзцдлля лайдезрщ гм сакрмоів 
жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз. 
Тур кз нігрозкуєкм нмжзуіы 
С. Г. Срдудлка, вігнмвіглм гм якмї 
кмела гдоеава лакагаєрщпя жабджнд-
фзрз бджндку пвмїт гомкагял ра гдо-
еавз в уіймку. Мдталіжків, цм врі-
йыырщпя у ноакрзку ж кдрмы гмпяг-
лдлля вкажалмї кдрз, є багарм, номрд 
пйіг жажлафзрз, цм каиед впі вмлз 
мб’єглалі лавкмйм гдоеавз. Нджва-
еаыфз ла омжвзрмк гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва, номудп гдкмкоарзжауії, 
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ндодваела бійщхіпрщ дйдкдлрів жага-
йщлмї пзпрдкз жабджндфдлля лауімла-
йщлмї бджндкз лайдезрщ гм гдоеав-
лзт [1, п. 508] 

«Іпрмозфла нак’ярщ» жавегз ла-
гагує лак, цм номрягмк 2001-2004 оо. 
Укоаїла буйа влдпдла FATF гм рак 
жвалмгм «фмолмгм пнзпку», гд лахзкз 
рзкфапмвзкз пупігакз взявзйзпщ 
коаїлз, цм каырщ лдгарзвлі нмкажлз-
кз ра лд пнівноауыырщ у псдоі бмом-
рщбз ж вігкзвалляк гмтмгів, жгмбурзт 
жймфзллзк хйятмк. Лзхд одайщлзкз 
пзпрдклзкз жупзййякз Укоаїла жкм-
гйа нмйзхзрз уди пнзпмк. Помрд та-
оакрдолмы мпмбйзвіпры впієї гдоеав-
лмї гіяйщлмпрі ж нзралщ номрзгії віг-
кзваллы боуглзт кмхрів є її нмпріи-
лзи таоакрдо. Нд кмела оаж і лажав-
егз цмпщ жомбзрз і впд. Помрзгія – 
уд нмпріилзи номудп, як нмпріилзкз 
є номудпз лакагалля фапрзлз гомка-
гял мбіирз жакмл, лджакмллзк хйя-
тмк йдгайіжуварз гмтмгз фз номсіла-
лпуварз рдомозпрзфлу гіяйщліпрщ. 
Оплмвмы ракмгм омгу гдоеавлмї ном-
рзгії є пзпрдка сілалпмвмгм кмлірм-
озлгу.  

Як кз жажлафайз, ніг сілалпмвзк 
кмлірмозлгмк лдмбтіглм омжукірз 
нубйіфлзи мбмв’яжмк гдоеавз, цм 
нмйягає у лдмбтіглмпрі првмодлля ра 
жабджндфдлля нігрозккз сулкуімлу-
валля могаліжауіилм-ноавмвмгм кдта-
ліжку, якзи гмжвмйярзкд кмлпрарува-
рз сілалпмві мндоауії пуклівлмгм 
таоакрдоу, кмкнйдкплм алайіжуварз 
мрозкалу ілсмокауіы ра, у лдмбтіг-
лзт взнагкат, ілсмокуварз ноавмм-
тмомллі могалз гдоеавз, іж фіркм вз-
жлафдлмы кілудвмы кдрмы впіт взцд-
вкажалзт дйдкдлрів, якмы є кілікіжа-
уія йдгайіжауії (вігкзвалля) гмтмгів,  
мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк. 

Взтмгяфз іж ущмгм кмеурщ бурз 
псмокуйщмвалі лапрунлі мжлакз, які 
таоакрдозжуырщ пурліпрщ сілалпмвмгм 
кмлірмозлгу: 

- нм-ндохд, уд нубйіфлзи 
мбмв’яжмк гдоеавз, якзи взнйзває іж 
нозжлафдлля гдоеавз ра вжярзт ла 
лдї пмуіайщлзт влуроіхлщмгдоеавлзт 
ра нубйіфлзт кіелаомглзт жм-
бмв’яжалщ; 

- нм-гоугд, уд могаліжауіилм-
ноавмвд явзцд, нмпйігмвліпрщ жгіип-
лдлля якмгм фіркм взжлафдла лмока-
кз ндодгмвпік нубйіфлмгм ноава; 

- нм-родрє, уд ндвлзи кдталіжк, 
рмбрм пзпрдка вжаєкмгіыфзт проукруо 
(пуб’єкрів), кйыфмвмы кдрмы вжаєкм-
гії якзт є пакд пнмпрдодедлля ра вз-
явйдлля нігмжоійзт фз пуклівлзт 
сілалпмвзт мндоауіи; 

- нм-фдрвдорд, уд лд номпрм кмл-
прарауія ндвлзт мбправзл сілалпмвм-
ноавмвмгм таоакрдоу, уд кмейзвіпрщ 
ра сакрзфлм мбмв’яжмк кмкнйдкплм 
алайіжуварз мрозкалу ілсмокауіы ра 
гмтмгзрз  ндвлзт взплмвків, лапйіг-
кмк якзт є везрря ндвлзт жанмбіе-
лзт фз нознзлывайщлзт номудпуайщ-
лзт гіи; 

- нм-н’ярд, фіркм взмкодкйдла 
кмейзвіпрщ цмгм ілсмокувалля ноа-
вммтмомллзт могалів гдоеавз прмпм-
влм сілалпмвм лдігдайщлзт гіи рзт фз 
ілхзт пуб’єкрів ноавмвзт віглмпзл; 

- нм-хмпрд, кілудвмы кдрмы гі-
яйщлмпрі пзпрдкз сілалпмвмгм кмлі-
рмозлгу є кілікіжауія йдгайіжауії (ві-
гкзвалля) гмтмгів,  мгдоеалзт жйм-
фзллзк хйятмк [2, п. 46-47]. 

Позомглзк є сакр роалплауімла-
йщлмгм таоакрдоу жймфзллмпрі, 
нмв’яжалмї іж йдгайіжауієы кмхрів, 
мрозкалзт номрзноавлзк пнмпмбмк. 
Віграк, пвірмва пнійщлмра лакагайапщ 
пзкдрозфлм лагарз вігнмвігщ ракмгм 
омгу номявак. Вігнмвігщ, яка б кіп-
рзйа у пмбі і ыозгзфлі, і могаліжауіи-
лм-ноавмві комкз. Бажмвзк нулкрмк 
улісікауії номрзгії йдгайіжауії жйм-
фзллзт гмтмгів ра сілалпуваллы рд-
омозжку прайм првмодлля у 1989 омуі 
коаїлакз, цм втмгярщ гм «вдйзкмї 
піккз» Гоуна ж омжомбкз сілалпмвзт 
жатмгів бмомрщбз ж вігкзвалляк гом-
хди (FATF). 

Ця кіеуоягмва могаліжауія омж-
омбйяє, ужагайщлыє ра одайіжує кіе-
лаомглзи гмпвіг у бмомрщбі ж вігкз-
валляк гомхди і сілалпувалляк рд-
омозжку. Піг дгігмы уієї могаліжауії 
мб'єглалм дкпндорів ж ноавмвзт, сі-
лалпмвзт ра ноавммтмомллзт нзралщ 
гйя взомбйдлля одкмкдлгауіи цмгм 
угмпкмлайдлля жакмлмгавпрва коаїл 
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пвіру в уіи псдоі. У 1990 омуі FATF 
нозиляйа Смомк Рдкмкдлгауіи, які 
буйз ндодгйялурі в 1996 ра 2003 ом-
кат. Вмлз акукуйывайз коацзи пві-
рмвзи гмпвіг у бмомрщбі ж йдгайіжауі-
єы жймфзллзт гмтмгів і сілалпувал-
ляк рдомозжку ра взжлафаырщ мплмвлі 
нозлузнз нмбугмвз пзпрдкз жанмбі-
галля узк явзцак. Сйіг жажлафзрз, 
цм вігнмвіглі Рдкмкдлгауії мбмв'яж-
кмві гм взкмлалля гдоеавакз – фйд-
лакз FATF і каырщ одкмкдлгауіилзи 
таоакрдо гйя ілхзт гдоеав [3]. 

Рдкмкдлгауії FATF впралмвйы-
ырщ мплмвлі жатмгз, які коаїлз нм-
взллі везрз гйя: впралмвйдлля озжз-
ків і омжомбкз нмйірзкз ра кммогзла-
уії гіи ла лауімлайщлмку оівлі: 

- ндодпйігувалля вігкзвалляк 
кмхрів, сілалпувалляк рдомозжку ра 
сілалпувалля омжнмвпыгедлля жбомї 
капмвмгм жлзцдлля; 

- жапрмпмвуварз жанмбіелі жатм-
гз гйя сілалпмвмгм пдкрмоа ра ілхзт 
взжлафдлзт пдкрмоів; 

- впралмвзрз нмвлмваедлля і 
мбмв'яжкз кмкндрдлрлзт могалів (ла-
нозкйаг, пйігфзт, ноавммтмомллзт ра 
лагйягмвзт могалів) ра ілхзт ілпрз-
рууіилзт жатмгів; 

- нігвзцдлля номжмомпрі ра гмп-
рунлмпрі ілсмокауії цмгм бдлдсіуіа-
олмї вйаплмпрі ыозгзфлзт мпіб ра 
угмг; а ракме пнозялля кіелаомглм-
ку пнівомбірлзурву. 

Сралгаорз FATF вкйыфаырщ в 
пдбд вйаплд Рдкмкдлгауії і Пмяплы-
вайщлі жанзпкз гм лзт оажмк іж вігнм-
віглзкз взжлафдллякз в Гймпаоії. 
Затмгз, взкйагдлі в Сралгаорат 
FATF, нмвзллі вномвагеуварзпя уфа-
плзкакз FATF ра Рдгімлайщлзкз 
гоунакз жа рзнмк FATF, і їт ікнйд-
кдлрауія одрдйщлм муілыєрщпя Вжає-
клмы муілкмы, а Міелаомглзк ва-
йырлзк смлгмк ра Свірмвзк балкмк 
ла мплмві пнійщлмї кдрмгмймгії муілкз 
FATF [4]. 

«Пом Смомк одкмкдлгауіи Гоунз 
ж омжомбкз сілалпмвзт жатмгів бмом-
рщбз ж вігкзвалляк гомхди» - пакд 
раку лажву лмпзрщ нмпралмва Кабілд-
ру Міліпроів Укоаїлз ра Науімлайщ-
лмгм балку Укоаїлз віг 28.08.2001 о. 

жа № 1124, у оаккат якмї вігрвмодлі 
кйыфмві жапагз одкмкдлгауіи FATF. 
Змкодка, пдодг лзт у кмлрдкпрі рдкз 
галмгм нмвігмкйдлля жвдорає ла пдбд 
увагу лапрунлд: 

- сілалпмві упралмвз лд нмвзллі 
вдпрз алмліклі оатулкз абм оатулкз,  
вігкозрі ла явлм  сікрзвлі ноіжвзца:  
віг узт упралмв лдмбтіглм взкагарз  
(пзймы жакмлу, лмокз, угмгз кіе  
могалакз лагйягу і сілалпмвзкз 
упралмвакз  абм угмгз  пакмодгуйы-
валля кіе сілалпмвзкз упралмвакз)  
ігдлрзсікауії їтліт кйієлрів ла мплмві 
мсіуіилмгм ігдлрзсікауіилмгм гмку-
кдлра, якзи жапйугмвує ла гмвіоу, і 
вігнмвіглмгм сікпувалля їт мпмбз в 
упіт абм у ндвлзт взнагкат упралмв-
йдлля гіймвзт прмпулків фз номвд-
гдлля мндоауіи (жмкодка - вігкозрря 
оатулків абм балківпщкзт омжоатул-
кмвзт клземк, укйагдлля угмг ном  
гмвіофд вдгдлля пноав, модлга бал-
ківпщкзт пдисів, номвдгдлля мндоауіи 
ж вдйзкзкз пукакз гомхди); 

- сілалпмві упралмвз нмвзллі  
жгіиплзрз омжуклм лдмбтіглі жатмгз 
гйя мрозкалля гіиплмї ілсмокауії 
цмгм мпмбз, ла фзє ік'я вігкозрзи 
оатулмк абм віг ікдлі якмї жгіиплы-
єрщпя мндоауія у оажі, якцм іплуырщ 
бугщ-які пуклівз прмпмвлм рмгм, фз 
ракі кйієлрз абм жакмвлзкз гіырщ  віг 
пвмгм вйаплмгм ікдлі, ланозкйаг у 
взнагкат, кмйз кіпудві кмкналії (рмб-
рм упралмвз, кмонмоауії, смлгз і 
р. іл.) лд  вдгурщ емглзт кмкдоуіилзт 
пноав і лд жгіиплыырщ взомблзурва 
ра бугщ-які ілхзт мндоауіи у коаїлі, 
гд номгмймхдла мсіуіила ыозгзфла 
агодпа їтлщмгм мсіпу [5]. 

Г. Мдйщлзкмва жвдорає увагу ла ру 
мбправзлу, цм вігнмвіглм гм лмвмї 
одгакуії 40 Рдкмкдлгауіи FATF (од-
гуйывалля ра лагйяг жа сілалпмвзкз 
упралмвакз), коаїлз каырщ жабджндфз-
рз, цмб сілалпмві упралмвз нігйягайз 
агдкварлмку одгуйываллы і лагйягу 
ра дсдкрзвлм вномвагеувайз одкмкд-
лгауії FATF. Кмкндрдлрлі могалз абм 
лагйягмві могалз жа сілалпмвзкз 
упралмвакз нмвзллі везварз лдмбтіг-
лзт ноавмвзт абм одгуйярмолзт жатм-
гів, цмб жанмбігрз пзруауії, кмйз жйм-
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фзлуі абм їтлі пнівуфаплзкз праырщ 
вйаплзкакз абм бдлдсіуіаолзкз вйап-
лзкакз жлафлмї абм кмлромйщлмї фапр-
кз акуіи сілалпмвмї упралмвз, абм 
кмйз вмлз бдоурщ уфапрщ в уноавйіллі 
сілалпмвзкз упралмвакз. Коаїлз лд 
нмвзллі жарвдогеуварз првмодлля абм 
нмпріилд сулкуімлувалля нігправлзт 
балків [6].  

Сралгаорз кіелаомглмї сілалпм-
вмї пнійщлмрз в псдоі номрзгії йдгайі-
жауії жймфзллзт гмтмгів ра сілалпу-
валлы рдомозжку бажуырщпя ла упві-
гмкйдллі лдмглакмвмпрі іпрмозфлзт, 
кдлрайщлзт, ноавмвзт таоакрдозпрзк 
оіжлзт гдоеав. Сакд рмку ндвлі од-
кмкдлгауії лмпярщ пвмгм омгу оаккм-
взи таоакрдо, якзи лагає пакі жага-
йщлі одгуйыыфі взкмгз. Скаеікм, 
Н.М. Ммомж жажлафає, цм пндузсіка 
іплуыфмї кіелаомглмї пзпрдкз ЗПВД 
(жанмбігалля ра номрзгія вігкзваллы 
гмтмгів) нмйягає у рмку, цм її сулк-
уії лд мбкдеуырщпя одгуйывалляк 
кіелаомглмгм пнівомбірлзурва у вка-
жаліи псдоі кіе кмкндрдлрлзкз мо-
галакз оіжлзт коаїл, а ндодгбафаырщ, 
в ндоху фдогу, жабджндфдлля смоку-
валля вігнмвіглзт НС ЗПВД у кме-
ліи коаїлі пвіру. Поз ущмку, нозика-
єрщпя гм увагз рми пуррєвзи сакр, цм 
в якмпрі бджнмпдодгліт уфаплзків кі-
елаомглмї пзпрдкз ЗПВД взпруна-
ырщ лд рійщкз гдоеавз ра їт кмкндрд-
лрлі могалз, айд и хзомкд кмйм лауі-
млайщлзт і роалплауімлайщлзт сілал-
пмвзт упралмв ра ілхзт мпіб, які ла-
гаырщ нмпйугз у псдоі лауімлайщлмї і 
гймбайщлмї сілалпмвмї пзпрдкз.  

Міелаомгла пзпрдка ЗПВД кає 
ояг пндузсіфлзт мжлак, які прайз 
вігмбоаедлляк кмкнйдкплмгм таоак-
рдоу жавгалщ, цм нмпрайз ндодг кіе-
лаомглзк пніврмваозпрвмк у номудпі 
првмодлля уієї пзпрдкз [7]. 

Гмрмвліпрщ кмелмї коаїлз гм кіе-
лаомглмгм пнівомбірлзурва взжлафа-
єрщпя омжвзркмк її влуроіхлщмї пзп-
рдкз номрзгії вігкзваллы кмхрів ра 
сілалпуваллы рдомозжку ра нозєг-
лалляк гм вігнмвіглзт кіелаомглзт 
угмг ра номгоак. Загаймк, кмела вз-
гійзрз лапрунлі ланояккз нмпзйдлля 
кіелаомглмгм пнівомбірлзурва в псд-

оі номрзгії вігкзваллы кмхрів ра 
сілалпуваллы рдомозжку: 

• гаокмліжауія нігтмгів гм козкі-
лайщлм-ноавмвмї муілкз жймфзлів, 
нмв’яжалзт ж вігкзвалляк кмхрів ра 
сілалпувалляк рдомозжку; 

•  вномвагедлля єгзлзт пралгао-
рів ра взкмг цмгм жанмбіелзт жатм-
гів, які жапрмпмвуырщпя сілалпмвзкз 
упралмвакз ра взжлафдлзкз лд сі-
лалпмвзкз упралмвакз ра номсдпія-
кз; 

• омжвзрмк могаліжауіилм-ноавм-
вмї бажз гйя мндоарзвлмгм мбкілу 
ілсмокауієы кіе ПФР оіжлзт коаїл; 

• вгмпкмлайдлля ноавмвмї мплмвз 
ра ноакрзкз вжаєкмгії кіе ноавммтм-
омллзкз могалакз оіжлзт коаїл ла 
прагії омжпйігувалля жймфзлів; 

• кммогзлауія гіяйщлмпрі кмкнд-
рдлрлзт могалів оіжлзт коаїл ла прагії 
пугмвмгм ндодпйігувалля, в рмку фзп-
йі в оаккат лагалля вжаєклмї ноавм-
вмї гмнмкмгз [8]. 

Щм прмпуєрщпя кмлкодрлзт ком-
ків, які каырщ бурз везрі прмпмвлм 
номрзгії йдгайіжауії кмхрів, мрозка-
лзт жймфзллзк хйятмк, рмв. Укмват 
Укоаїлз лаоажі кмела взмкодкзрз 
роз бажмвзт: 

Пдохд. Позилярм Закмл Укоаїлз 
віг 14 емврля 2014 омку № 1702-VII 
«Пом жанмбігалля ра номрзгіы йдгайі-
жауії (вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеа-
лзт жймфзллзк хйятмк, сілалпувал-
лы рдомозжку ра сілалпуваллы омж-
нмвпыгедлля жбомї капмвмгм жлз-
цдлля; 

Доугд. Срвмодлм удлроайщлзи мо-
гал взкмлавфмї вйагз, якзи лаоажі 
лмпзрщ лажву  Ддоеавлмї пйуебз сі-
лалпмвмгм кмлірмозлгу, мплмвлзк 
жавгалляк якмгм є жабджндфдлля ода-
йіжауії гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі 
жанмбігалля ра номрзгії йдгайіжауії 
(вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт 
жймфзллзк хйятмк, сілалпуваллы 
рдомозжку ра сілалпуваллы омжнм-
впыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля.  
Як жажлафає А. В. Гайдлкм [9] жгіглм ж 
кіелаомглзкз пралгаоракз, Ддоесі-
лкмлірмозлг Укоаїлз лд є сілалпм-
взк фз кмлромйыыфзк могалмк, віл 
сулкуімлує у вжаєкмгії ж сілалпмвзк 
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пдкрмомк ра ноавммтмомллзкз мога-
лакз.  

Мдра Ддоесілкмлірмозлгу Укоа-
їлз – взкмлалля кммогзлуыфмї омйі у 
псдоі одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз 
цмгм номрзгії вігкзваллы "боуглзт" 
кмхрів ра сілалпуваллы рдомозжку. 
Воатмвуыфз, цм вігкзвалля гмтмгів 
– уд лд йзхд гія, жа яку ндодгбафдла 
козкілайщла вігнмвігайщліпрщ, а и 
пзпрдкла жагомжа гйя дкмлмкіфлмї, 
сілалпмвмї ра лауімлайщлмї бджндкз 
Укоаїлз. Тмку омжвзрмк лауімлайщлмї 
пзпрдкз номрзгії вігкзваллы жйм-
фзллзт гмтмгів кає бурз нмкйагдлм в 
мплмву Ддоеавлмї проардгії дкмлмкіф-
лмї бджндкз гдоеавз  

Тодрє. Іж ндвлмы ндоімгзфліпры 
ла жагайщлмгдоеавлмку оівлі жгіип-
лыєрщпя нйалувалля жатмгів, пноякм-
валзт ла жанмбігалля ра номрзгіы 
йдгайіжауії кмхрів, мгдоеалзт жйм-
фзллзк хйятмк.  

Срмпмвлм мпраллщмгм, жажлафу, цм 
вігнмвіглм гм Рмжнмоягедлля Кабі-
лдру Міліпроів Укоаїлз віг 30гоугля 
2015 о. 1407-о буйм нозилярм Сроа-
рдгіы омжвзрку пзпрдкз жанмбігалля 
ра номрзгії йдгайіжауії (вігкзваллы) 
гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйя-
тмк, сілалпуваллы рдомозжку ра сі-
лалпуваллы омжнмвпыгедлля жбомї 
капмвмгм жлзцдлля ла ндоімг гм 
2020 омку [10]. Сдодг нмймедлщ га-
лмгм гмкукдлру, у кмлрдкпрі рдкз 
лахмгм нмвігмкйдлля, жвдорає ла пдбд 
увагу рд, цм ж кдрмы нмндодгедлля 
ра номрзгії сілалпуваллы рдомозпрз-
флмї гіяйщлмпрі, взявйдлля мпіб ра їт 
сілалпмвзт мндоауіи, нмв’яжалзт ж 
ракмы гіяйщліпры, лдмбтіглм лайагм-
гзрз ріплу пнівноауы унмвлмваедлзт 
могалів гдоеавлмї вйагз ж кмкндрдл-
рлзкз могалакз ілмждклзт гдоеав у 
псдоі взявйдлля кіелаомглзт нйа-
рдеів, які кмеурщ бурз пноякмвалі ла 
сілалпувалля рдомозпрзфлмї гіяйщлм-
прі. Ндмбтіглмы укмвмы дсдкрзвлмгм 
омжв’яжалля жажлафдлзт номбйдк є 
мб’єглалля і нмпріила кммогзлауія 
жупзйщ унмвлмваедлзт могалів гдо-
еавлмї вйагз, сілалпмвм-кодгзрлзт 
упралмв ра ілхзт могаліжауіи, жайуфд-
лзт гм лауімлайщлмї пзпрдкз жанмбі-

галля ра номрзгії йдгайіжауії (вігкз-
валлы) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзл-
лзк хйятмк, сілалпуваллы рдомозж-
ку ра сілалпуваллы омжнмвпыгедлля 
жбомї капмвмгм жлзцдлля, а ракме 
пнівомбірлзурвм ж ракзкз кіелаомг-
лзкз ілпрзрууіякз, як Гоуна ж омж-
омбкз сілалпмвзт жатмгів бмомрщбз ж 
вігкзвалляк гомхди (FATF), Кмкі-
рдр дкпндорів Рагз Євомнз ж муілкз 
жатмгів номрзгії вігкзваллы кмхрів 
ра сілалпуваллы рдомозжку 
(MONEYVAL), Міелаомглзи вайы-
рлзи смлг, Свірмвзи балк ра ілхі. 

Окоік FATF жажлафзкм і ном ілхі 
фзллзкз внйзву ла одайщлд вномва-
гедлля кіелаомглзт пралгаорів. Так, 
нозкіомк, Оогаліжауія Об'єглалзт 
Науіи жодагувайа ла жкілз у пвірмвіи 
рдлгдлуії бмомрщбз іж жймфзлліпры 
оджмйыуієы Рагз Бджндкз № 1617 віг 
29.07.2005 цмгм лдмбтіглмпрі взкм-
лалля впіка гдоеавакз – фйдлакз 
ООН Смомка ра Ддв'ярз Рдкмкдлга-
уіи FATF. Тмбрм, Укоаїла як фйдл 
ООН жмбмв'яжала вномвагзрз Рдкм-
кдлгауії FATF. У роавлі 2005 омку 
Рага Євомнз нозиляйа Кмлвдлуіы 
ном вігкзвалля, нмхук, аодхр ра 
кмлсіпкауіы гмтмгів, мгдоеалзт жйм-
фзллзк хйятмк, ра ном сілалпувалля 
рдомозжку, яка воатмвує одкмкдлгауії 
FATF і є мбмв'яжкмвмы гйя взкмлалля 
гдоеавакз-фйдлакз Рагз Євомнз. 
Укоаїла, як фйдл Рагз Євомнз, нігнз-
пайа уы Кмлвдлуіы в йзпрмнагі 
2005 омку. Коік рмгм, 26 емврля 
2005 омку Євомндипщкзи Паойакдлр і 
Рага Євомнз нозиляйз Дзодкрзву 
2005/60/ЄС ном жанмбігалля взкмоз-
праллы сілалпмвмї пзпрдкз ж кдрмы 
вігкзвалля кмхрів ра сілалпувалля 
рдомозжку, цм лд рійщкз вігмбоаеає 
лмві Смомк Рдкмкдлгауіи FATF, айд и 
впралмвйыє бійщх емопркі взкмгз гйя 
гдоеав – фйдлів Євомндипщкмгм Смы-
жу [3]. 

Коаїлз нмвзллі омжгйялурз км-
ейзвіпрщ жгіиплдлля жатмгів ж взяв-
йдлля ра вігпрдедлля ндодвдждлщ 
гмрівкз ра мбігмвзт кодгзрлм-
гомхмвзт  гмкукдлрів ла нодг'явлз-
ка фдодж кмогмлз, жа укмвз взкмлал-
ля емопркзт  ноавзй цмгм лайделм-
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гм взкмозпралля ілсмокауії і жабдж-
ндфдлля пвмбмгз ндодкіцдлля кані-
райів. Коаїлз нмвзллі номалайіжува-
рз кмейзвіпрщ жапрмпувалля і кмозп-
ліпрщ пзпрдкз,  жа якмї балкз ра ілхі 
сілалпмві  упралмвз і нмпдодглзкз  
нмвігмкйяйз б ном впі влуроіхлі ра 
кіелаомглі вайырлі мндоауії, пука 
якзт ндодвзцує ндвлзи сікпмвалзи 
нмоіг, лауімлайщлі удлроайщлі могалз 
ж кмкн'ырдозжмвалмы бажмы галзт, 
яка кмед лагаварзпя ноз омжпйігу-
валлі пноав, нмв'яжалзт  ж  вігкз-
валляк гомхди, у омжнмоягедлля 
кмкндрдлрлзт могалів, жа укмвз вз-
кмлалля емопркзт ноавзй цмгм ла-
йделмгм взкмозпралля ілсмокауії 
[5].  

На лахд ндодкмлалля, кз нм-
взллі вірарз ра впійякм нігрозкува-
рз і ілхі жатмгз, нозкіомк, лаукмвм-
ноакрзфлмгм пноякувалля. Вмлз, у 
оажі омжгйягу рак нзралщ жанмбігал-
ля йдгайіжауії кмхрів, мрозкалзт 
жймфзллзк хйятмк, рде є кмозплз-
кз ж нмжзуіи уномвагедлля кіела-
омглзт пралгаорів.  Так, нозкіомк, 
14 – 15 гоугля 2017 омку у Лщвмві 
вігбувпя кіелаомглзи лаукмвм-
ноакрзфлзи пдкілао ла рдку: ―Кйы-
фмві озжзкз пзпрдкз номрзгії вігкз-
валлы кмхрів ра сілалпуваллы рд-
омозжку в кмлрдкпрі 5-гм оаулгу 
муілкз MONEYVAL‖. 5и Раулг муі-
лкз MONEYVAL — нмгія, яку фдка-
йа впя номсдпіила пнійщлмра лауім-

лайщлмї пзпрдкз сілалпмвмгм кмлі-
рмозлгу. Помвдгдлля ущмгм розвайм 
бійщхд омку ра жавдохзйапщ жарвдо-
гедлляк Звіру ла 55-и Пйдлаоліи 
пдпії Кмкірдру MONEYVAL. Вкажала 
нмгія пвігфзрщ ном урвдогедлля 
Укоаїлмы прарупу лагіилмгм наорлд-
оа кіелаомглмї пнійщлмрз у псдоі 
жанмбігалля ра номрзгії йдгайіжауії 
(вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт 
жймфзллзк хйятмк, сілалпуваллы 
рдомозжку ра сілалпуваллы омжнм-
впыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдл-
ля. Звір вжаєклмї муілкз Укоаїлз 
ніггмрмвйдлзи ж взкмозпралляк Мд-
рмгмймгії FATF гйя номвдгдлля муі-
лмк, жгіглм ж якмы коаїлз нмвзллі 
воатмвуварз дсдкрзвліпрщ одайіжауії 
жатмгів бмомрщбз ж вігкзвалляк км-
хрів сілалпувалляк рдомозжку, а 
ракме оівдлщ рдтліфлмї вігнмвіглмпрі 
кмелмї Рдкмкдлгауії FATF [11]. 

Такзк фзлмк, ла жавдохдлля жа-
жлафу, цм номбйдкарзка уномва-
гедлля в Укоаїлі пралгаорів кіела-
омглмї сілалпмвмї пнійщлмрз в псдоі 
номрзгії йдгайіжауії жймфзллзт гмтм-
гів ра сілалпуваллы рдомозжку бага-
рм в фмку жайдезрщ віг гаокмліилмгм 
нмєглалля жмвліхліт ра влуроіхліт 
фзллзків. Сдодг мпралліт ваорм взм-
кодкзрз могаліжауіилм-ноавмві жу-
пзййя кмкндрдлрлзт гдоеавлзт мо-
галів, пноякмвалі ла врійдлля у езр-
ря взцджгагалзт пралгаорів. 
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Пдохзл В. Г. Сралгаорз кіелаомглмї сілалпмвмї пнійщлмрз у псдоі номрзгії 
йдгайіжауії жймфзллзт гмтмгів ра сілалпуваллы рдомозжку. 

Срарря нозпвяфдла номбйдкак уномвагедлля в ноакрзку Укоаїлз пралгаорів кі-
елаомглмї сілалпмвмї пнійщлмрз в псдоі номрзгії йдгайіжауії жймфзллзт гмтмгів. Оп-
лмвла увага нозгійдла нзралляк гіяйщлмпрі Гоунз ж омжомбкз сілалпмвзт жатмгів 
бмомрщбз ж вігкзвалляк гомхди (FATF). Дмпйігедлм фзллу укоаїлпщку лмокарзвлм-
ноавмву бажу ж нзралщ номрзгії йдгайіжауії жймфзллзт гмтмгів ра сілалпуваллы рдом-
озжку. 
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Пдохзл В. Г. Сралгаорш кдегулаомглмгм сзлалпмвмгм пммбцдпрва в псдод 

номрзвмгдипрвзя йдгайзжаузз нодпрунлшт гмтмгмв з сзлалпзомвалзы рдоомозжка. 
Срарщя нмпвяцдла номбйдкак влдгодлзя в ноакрзку Укоазлш пралгаормв кде-

гулаомглмгм сзлалпмвмгм пммбцдпрва в псдод номрзвмгдипрвзя йдгайзжаузз нодпру-
нлшт гмтмгмв. Оплмвлмд влзкалзд угдйдлм вмномпак гдярдйщлмпрз Гоуннш нм оажоа-
бмркд сзлалпмвшт кдо бмощбш п мркшвалздк гдлдг (FATF). Иппйдгмвала гдипрвуы-
цая укоазлпкая лмокарзвлм-ноавмвая бажа нм вмномпак номрзвмгдипрвзя йдгайзжа-
узз нодпрунлшт гмтмгмв з сзлалпзомвалзы рдоомозжка. 

Кйыфдвшд пймва: пралгаорш, номрзвмгдипрвзд, йдгайзжаузя нодпрунлшт гмтм-
гмв, сзлалпзомвалзд рдоомозжка, FATF. 
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combating the legalization of criminal income and financing of terrorism. 
The article is devoted to problems of implementation in practice of the standards of 

Ukraine from the international financial community in the sphere of combating 
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legalization of criminal proceeds. The focus is on the activities of the Group on 
developing financial measures to combat money laundering (FATF). Investigated the 
current Ukrainian regulatory framework on combating money laundering and financing of 
terrorism. 

Key words: standards, combating the legalization of criminal proceeds, financing of 
terrorism, FATF. 

 


