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Опраллік фапмк в лаукмвмку 
ыозгзфлмку пдодгмвзці акрзвлм 
мбгмвмоыєрщпя омйщ ра жлафдлля 
гдоеавз в унмоягкуваллі езрря пуп-
нійщпрва ра мкодкм вжярмгм гомкагя-
лзла. Діанажмл дкпндорлзт муілмк 
ваоіыєрщпя віг гдоеавз – «ліфлмгм 
прмомеа», гд омйщ мпраллщмї сакрзф-
лм кілікіжуєрщпя, гм рмгм, цм пакд 
гдоеава є вігнмвігайщлмы жа могалі-
жауіы ра врійдлля у езрря ноакрзфлм 
впіт пмуіайщлм ваейзвзт ра пмуіайщ-
лм фурйзвзт пдгкдлрів езррєгіяйщ-
лмпрі пупнійщпрва. А гм лзт, як взга-
єрщпя, кмеурщ бурз віглдпдлі жлафла 
кійщкіпрщ псдо пупнійщлзт віглмпзл.  

Об’єкрзвлм жлафлмы є омйщ гдо-
еавз у псдоі сілалпів. Скаедкм бі-
йщхд: фапрзл іж лзт жабджндфуєрщпя і 
одайіжуєрщпя гдоеавмы кмлмнмйщлм. 
Ваорм вкажарз, цм гм лд пакзт хз-
омкм алмлпмвалзт, номрд віг рмгм лд 
кдлх нубйіфлм ваейзвзт пкйагмвзт 
гіяйщлмпрі гдоеавз у сілалпмвмку 
пдкрмоі, бдж впякмгм пукліву, віглм-
пзрщпя сілалпмвзи кмлірмозлг. 
Явзцд, пурліпрщ якмгм нмйягає у 
пнмпрдодедллі жа нмрмкакз сілалпм-
взт кмхрів ндвлзт мбпягів. Мз вед 
оаліхд жагавайзпщ нзралляк: фмку 

уд ваейзвм ра нмроіблм? Пдодгмвпік, 
ракмгм омгу гіяйщліпрщ, пдодг ілхмгм, 
гмжвмйяє  гдоеаві жгіиплыварз ода-
йщлд жанмбігалля ра номрзгіы йдгайі-
жауії (вігкзвалля) гмтмгів, мгдоеа-
лзт жймфзллзк хйятмк, сілалпу-
валлы рдомозжку ра сілалпуваллы 
омжнмвпыгедлля жбомї капмвмгм 
жлзцдлля. Факрзфлм кз каєкм км-
ейзвіпрщ гмвмозрз ном рд, цм сілал-
пмвзи кмлірмозлг є  мглзк іж дйдкд-
лрів нубйіфлмгм мбмв’яжку гдоеавз 
[1, п. 45]. 

Окодкі апндкрз ноавмвмгм жабдж-
ндфдлля пзпрдкз сілалпмвмгм кмлі-
рмозлгу гмпйігеувайз ракі сатівуі 
як О. Ф. Алгоіикм, В. Т. Біймуп, 
О. М. Балгуока, С. А. Буркдвзф, С. В. Ва-
пзйщфак, Л. К. Вмомлмва, В. А. Жуоа-
вдйщ, А. Т. Кмвайщфук, Н. Р. Нзелзк, 
В. А. Ндкоапмв, О. П. Оойык, Л. А. Сав-
фдлкм, С. В. Сікмв'ял, С. Г. Срдудлкм, 
О. Є. Кмозпріл, Н. Я. Якзкфук ра 
ілхі. 

На пуфаплмку драні омжвзрку нз-
ралляк вгмпкмлайдлля пзпрдкз сі-
лалпмвмгм кмлірмозлгу в Укоаїлі 
нозгійяєрщпя кайм увагз, у жв'яжку ж 
фзк взлзкає мб'єкрзвла нмродба в 
гдрайщлмку омжгйягі ра взпвірйдллі 
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мплмвлзт ланояків омжбугмвз дсдк-
рзвлмї ра глуфкмї пзпрдкз сілалпм-
вмгм кмлірмозлгу, жгарлмї, лджваеа-
ыфз ла пуфаплі ндоднмлз, цм іплуырщ 
в лахмку пупнійщпрві, жгіиплыварз 
нмправйдлу ндодг лды жагафу, а пакд 
— пнозярз жкіулдллы дкмлмкіфлмї 
бджндкз гдоеавз, мпмбйзвм уд прмпу-
єрщпя номрзгії йдгайіжауії (вігкзвал-
лы) кмхрів, мрозкалзт жймфзллзк 
хйятмк, і сілалпуваллы рдомозжку, 
цм ла пщмгмглі як в Укоаїлі, рак і в 
упщмку пвірі є гмпзрщ бмйыфмы рд-
кмы [2, п. 38]. Мз нмгійяєкм ракмгм 
омгу нмжзуіы, агед гіиплм, у хзом-
кмку пдлпі жавгалляк сілалпмвмгм 
кмлірмозлгу є пнозялля жкіулдллы 
дкмлмкіфлмї бджндкз гдоеавз. Віг 
пдбд е гмгакм: лд рійщкз гдоеавз, а і 
пупнійщпрва і мкодкм вжярмгм гомка-
гялзла, ноава, пвмбмгз ра жакмллі 
ілрдодпз якмгм нмрдлуіилм мбкдеу-
ырщпя (нмоухуырщпя) ноз лдгмпрар-
лщмку водгуйываллі нзралщ гіяйщлм-
прі сілалпмвмгм кмлірмозлгу, а віг-
рак – ноз нмоухдллі жакмлу у вкажа-
лзт псдоат.  

Загаймк ед рдмодрзфлд ра нубйі-
флм-ноавмвд нігґоулря гйя ракмгм 
омгу гіяйщлмпрі гдоеавз як кмлірм-
озлг, а ракме имгм кіпуд пдодг ракзт 
мб’єкрзвлм іплуыфзт таоакрдозпрзк 
як кмлромйщ ра лагйяг лавмгзрщ 
С. Г. Срдудлкм, якзи у кдеат взпві-
рйдлля номбйдкарзкз жабджндфдлля 
жакмллмпрі і гзпузнйілз у нубйіфлм-
ку уноавйіллі, акудлруыфз увагу ла 
нмоівляйщлзт їт апндкрат, жажлафає, 
цм кіе кмлромйдк і лагйягмк є ндв-
ла кійщкіпрщ вігкіллмпрди, мплмвлі ж 
якзт: 

– вігмкфа нігйдгйіпрщ – ноз кмл-
ромйі, як ноавзйм, є, ноз лагйягі 
лдкає; 

– кмейзвіпрщ вроуфарзпя в мнд-
оарзвлм-гмпнмгаопщку ра взомблзфу 
гіяйщліпрщ гйя упулдлля взявйдлзт 
ваг (жа кмлромйы є, жа лагйягу лдкає); 

– кмлромйщ жгіиплыєрщпя ж нмг-
йягу вігнмвіглмпрі нозилярзт акрів 
фз вфзлдлзт гіи жакмллмпрі и гмуі-
йщлмпрі, лагйяг – йзхд жакмллмпрі; 

– жапрмпувалля жатмгів агкіліпр-
оарзвлмгм нозкупу (ніг фап кмлром-

йщлзт жатмгів ноакрзфлм лдкає, у 
жгіиплдллі лагйягу є гмпзрщ ікмвіо-
лзк) [3, п. 197]. 

Оплмвлі нозлузнз сулкуімлу-
валля ра гдоеавлмгм одгуйывалля 
сілалпмвмгм озлку в Укоаїлі нмвзл-
лі вігнмвігарз нозлузнак, цм омжом-
бйдлі кіелаомглзкз могаліжауіякз у 
псдоі кмлромйы ра лагйягу жа сілал-
пмвзкз озлкакз, а пакд – Міелаом-
глмы могаліжауієы кмкіпіи нм уіллзт 
нандоат (International Organization of 
Securities Commissions, IOSCO), Мі-
елаомглмы могаліжауієы проатмвзт 
лагйягів (International Association of 
Insurance Supervisors, IAIS), Філал-
пмвмы кмкіпієы ж номбйдк вігкзвал-
ля канірайів (Financial Action Task 
Force, FATF) ра Кмкірдрмк ж нзралщ 
нйаріелзт ра омжоатулкмвзт пзпрдк 
(СPSS), які нмйягаырщ у жабджндфдллі 
номжмомпрі, сілалпмвмї пріикмпрі, нйа-
рмпномкмелмпрі ра вігнмвігайщлмпрі 
[4, п. 124]. Тзк пакзк Укоаїла ном-
гдкмлпроує пвіи ланояк гіи у вкажа-
лмку пдкрмоі пупнійщлмгм езрря.  

Гмрмвліпрщ кмелмї коаїлз гм кі-
елаомглмгм пнівомбірлзурва взжла-
фаєрщпя омжвзркмк її влуроіхлщмї 
пзпрдкз номрзгії вігкзваллы кмхрів 
ра сілалпуваллы рдомозжку ра нозє-
глалляк гм вігнмвіглзт кіелаомг-
лзт угмг ра номгоак. Загаймк, кмела 
взгійзрз лапрунлі ланояккз нмпз-
йдлля кіелаомглмгм пнівомбірлзурва 
в псдоі номрзгії вігкзваллы кмхрів 
ра сілалпуваллы рдомозжку: 

– гаокмліжауія нігтмгів гм коз-
кілайщлм-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 мплм-
вз ра ноакрзкз вжаєкмгії кіе ноавм-
мтмомллзкз могалакз оіжлзт коаїл 
ла прагії омжпйігувалля жймфзлів; 
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– кммогзлауія гіяйщлмпрі кмкнд-
рдлрлзт могалів оіжлзт коаїл ла пра-
гії пугмвмгм ндодпйігувалля, в рмку 
фзпйі в оаккат лагалля вжаєклмї 
ноавмвмї гмнмкмгз [5]. 

В нмоівляйщлм-ноавмвмку апндк-
рі уікавзк є гмпвіг США. Ця коаїла 
мб’єкрзвлм вваеаєрщпя лд рійщкз 
жаплмвлзкмк рдокіла «вігкзвалля 
боуглзт  гомхди», а и лаибійщх ак-
рзвлзк бмоудк ж йдгайіжауієы кмх-
рів, мрозкалзт лджакмллзк хйятмк 
ра сілалпувалляк рдомозжку. Коз-
кілайщла вігнмвігайщліпрщ жа йдгайі-
жауіы лджакмллзт акрзвів, у рмку 
фзпйі і ж лдмбдоделмпрі, кмед пралм-
взрз хроас гм 1 кйл. гмй. США, 
нмжбавйдлля вмйі гм 20 омків, кмлсі-
пкауіы каила. Дм кмлромйыыфзт 
могалів, ла які нмкйагдлм сулкуії ж 
лагйягу у псдоі номрзгії йдгайіжауії 
кмхрів, мрозкалзт лджакмллзк хйя-
тмк, ра сілалпувалля рдомозжку, 
пйіг віглдпрз: Фдгдоайщлд кажлафди-
првм США (The U.S. Department of 
the Treasury), Кмкірдр ж вайырлмгм 
кмлромйы (Office of Comptroller of 
the Currency), Рагу кдоуыфзт Фдгд-
оайщлмї одждовлмї пзпрдкз США 
(The Board of Governors of the 
Federal Reserve System). Пігомжгіймк 
сілалпмвмї омжвігкз є проукруолзи 
нігомжгій Міліпрдопрва сілалпів 
США Уноавйілля нм номрзгії сілал-
пмвзк жймфзлак (FinCEN (Financial 
Crimes Enforcement Network) [6]. 

Вваеаєкм, цм мплмвлзкз нозл-
узнакз сілалпмвмгм кмлірмозлгу як 
могаліжауіилм-ноавмвмгм явзца км-
еурщ вваеарзпщ лапрунлі: 

- жакмлліпрщ – рмбрм вігнмвіг-
ліпрщ взкмгак фзллмгм жакмлмгавпр-
ва; 

- ноджукнуія лдвзлувармпрі 
пуб’єкрів сілалпмвзт мндоауіи. Ммва 
игд ном рд, цм ж кдрмы вігнмвіглмпрі 
жагайщлзк ноавмвзк жапагак одгу-
йывалля пупнійщлзт віглмпзл, нмпз-
йдлля ілвдпрзуіилмї нозвабйзвмпрі 
гдоеавз як жа кмогмлмк, рак і впдод-
гзлі гдоеавз, ракмгм омгу нозлузн 
нмвзлдл бурз. Віл бугд гмгаркмвзк 
пвігфдлляк сілалпмвмї узвійіжмвалм-
прі укоаїлпщкмгм пупнійщпрва ра гдо-

еавз. Взлу е ноавмнмоухлзків лд-
мбтіглм гмвмгзрз у впралмвйдлмку 
жакмлмк нмоягку;  

- багармпуб’єкрліпрщ – жагіялля 
у номудпі сілалпмвмгм кмлірмозлгу 
жлафлмї кійщкмпрі пуб’єкрів. Пмйм-
едлля фзллмгм Закмлу Укоаїлз віг 
14 емврля 2014 омку № 1702-VII 
«Пом жанмбігалля ра номрзгіы йдга-
йіжауії (вігкзваллы) гмтмгів, мгдо-
еалзт жймфзллзк хйятмк, сілалпу-
валлы рдомозжку ра сілалпуваллы 
омжнмвпыгедлля жбомї капмвмгм 
жлзцдлля»  пвігфарщ ном фзпйдллзт 
пуб’єкрів ндовзллмгм сілалпмвмгм 
кмлірмозлгу; 

- лаявліпрщ у гдоеаві пндуіайщ-
лм унмвлмваедлмгм могалу, якзи 
кммогзлуварзкд ра пакмпріилм жгіи-
плыварзкд жатмгз, пноякмвалі ла 
жанмбігалля ра номрзгіы йдгайіжауії 
(вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт 
жймфзллзк хйятмк, сілалпуваллы 
рдомозжку ра сілалпуваллы омжнм-
впыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля; 

- ріпла кіелаомгла пнівноауя у 
пноаві номрзгії йдгайіжауії (вігкз-
валлы) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзл-
лзк хйятмк, мпкійщкз жлафла фапрз-
ла кмхрів у ракмгм омгу взнагкат 
кає гедодймк нмтмгедлля (вігкз-
валля, ндодкажу рмцм) пакд жаоубіе-
лі коаїлз.   

Свмєы фдогмы, гмуійщлм вкажарз 
мжлакз, які таоакрдозжуырщ пурліпрщ 
сілалпмвмгм кмлірмозлгу: 

- нм-ндохд, уд нубйіфлзи 
мбмв’яжмк гдоеавз, якзи взнйзває іж 
нозжлафдлля гдоеавз ра вжярзт ла 
лдї пмуіайщлзт влуроіхлщмгдоеав-
лзт 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 проук-
руо (пуб’єкрів), кйыфмвмы кдрмы 
вжаєкмгії якзт є пакд пнмпрдодедлля 
ра взявйдлля нігмжоійзт фз пуклів-
лзт сілалпмвзт мндоауіи; 

- нм-фдрвдорд, уд лд номпрм 
кмлпрарауія ндвлзт мбправзл сілал-
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пмвм-ноавмвмгм таоакрдоу, уд кме-
йзвіпрщ ра сакрзфлм мбмв’яжмк кмк-
нйдкплм алайіжуварз мрозкалу ілсм-
окауіы ра гмтмгзрз  ндвлзт взплмв-
ків, лапйігкмк якзт є везрря ндвлзт 
жанмбіелзт фз нознзлывайщлзт 
номудпуайщлзт гіи; 

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

- нм-хмпрд, кілудвмы кдрмы гі-
яйщлмпрі пзпрдкз сілалпмвмгм кмлі-
рмозлгу є кілікіжауія йдгайіжауії 
(вігкзвалля) гмтмгів,  мгдоеалзт 
жймфзллзк хйятмк. 

Такзк фзлмк, кз номнмлуєкм 
ніг сілалпмвзк кмлірмозлгмк омжу-
кірз нубйіфлзи мбмв’яжмк гдоеавз, 
цм нмйягає у лдмбтіглмпрі првмодлля 
ра жабджндфдлля нігрозккз сулкуім-

лувалля могаліжауіилм-ноавмвмгм 
кдталіжку, якзи гмжвмйярзкд кмлп-
раруварз сілалпмві мндоауії пуклів-
лмгм таоакрдоу, кмкнйдкплм алайіжу-
варз мрозкалу ілсмокауіы ра, у лд-
мбтіглзт взнагкат, ілсмокуварз 
ноавммтмомллі могалз гдоеавз, іж 
фіркм взжлафдлмы кілудвмы кдрмы 
впіт взцдвкажалзт дйдкдлрів, якмы є 
кілікіжауія йдгайіжауії (вігкзвалля) 
гмтмгів,  мгдоеалзт жймфзллзк 
хйятмк. 

На жавдохдлля вкаедкм, цм віг 
якіплм могаліжмвалмї ра лайделзк 
фзлмк улмокмвалмї ла оівлі фзллмгм 
жакмлмгавпрва гдоеавлмї гіяйщлмпрі, 
пноякмвалмї ла кілікіжауіы «рілщмвмї 
дкмлмкікз», жабджндфдлля фдплзт, 
мб’єкрзвлзт ра номжмозт «ноавзй 
гоз» ла ущмку озлку жайдезрщ кмк-
сморлд іплувалля біжлдпу упдодгзлі 
гдоеавз ра нозвабйзвіпрщ Укоаїлз 
як мб’єкру жмвліхліт ілвдпрзуіи. 
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Пдохзл В. Г. Ддоеавлзи сілалпмвзи кмлірмозлг: жагайщлі ноавмві таоакрдоз-
прзкз 

Пубйікауія нозпвяфдла жагайщлзк ноавмвзк таоакрдозпрзкак гдоеавлмгм сілал-
пмвмгм кмлірмозлгу. Акудлрмвалм увагу ла нзраллят взжлафдлля, пурлмпрі ра нозл-
узнів гдоеавлмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу. Помалайіжмвалм ваейзвіпрщ лайделмї 
кіелаомглмї пнівноауі Укоаїлз у уіи псдоі.  

Кйюфмві пймва: гдоеавлзи сілалпмвзи кмлірмозлг, сілалпмвд ноавм, ріліжауія 
дкмлмкікз, нозлузнз сілалпмвмгм кмлірмозлгу. 
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Пдохзл В. Г. Гмпугаопрвдллши сзлалпмвши кмлзрмозлг: мбцзд ноавмвшд та-
оакрдозпрзкз 

Пубйзкаузя нмпвяцдла мбцзк ноавмвшк таоакрдозпрзкак гмпугаопрвдллмгм 
сзлалпмвмгм кмлзрмозлга. Акудлрзомвалм влзкалзд ла вмномпат мнодгдйдлзя, пуц-
лмпрз з нозлузнмв гмпугаопрвдллмгм сзлалпмвмгм кмлзрмозлга. Помалайзжзомвалш 
ваелмпрщ лагйдеацдгм кдегулаомглмгм пмроуглзфдпрва Укоазлш в ърми псдод. 

Кйюфдвшд пймва: гмпугаопрвдллши сзлалпмвши кмлзрмозлг, сзлалпмвмд ноавм, 
рдлзжаузя ъкмлмкзкз, нозлузнш сзлалпмвмгм кмлзрмозлга. 

 
 
Pershin V. Public financial monitoring: general legal characteristics 
The publication is devoted to the general legal characteristics of public financial 

monitoring. Emphasis is placed on the issues of definition, nature and principles of public 
financial monitoring. The importance of proper international cooperation of Ukraine in 
this field is analyzed. 
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