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Накагалля гдоеавз жгіиплыварз 
кмлромйщ жа сілалпмвзкз нмрмкакз 
пуб’єкрів ноавмвзт віглмпзл лмпзрщ 
жомжукійзи таоакрдо. Сакд жавгякз 
пзпрдкі сілалпмвмгм кмлірмозлгу 
ж’явйяєрщпя кмейзвіпрщ жанмбігрз нм-
оухдллы взкмг фзллмгм жакмлмгавпр-
ва фз кілікіжуварз лдгарзвлі номявз 
вігтзйдлля віг впралмвйдлзт ноавзй. 
Цд упрайдла ноакрзка багарщмт гдо-
еав пвіру: віг пакзт гдкмкоарзфлзт 
гм рзт, гд аврмозраозжк кдеує ж рмра-
йіраозжкмк.  

Оглзк іж вагмкзт фзллзків жанм-
бігалля ра номрзгії йдгайіжауії (вігкз-
валля) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк 
хйятмк, є гієва пзпрдка ндовзллмгм 
сілалпмвмгм кмлірмозлгу. Чзллд   
жакмлмгавпрвм, жмкодка Закмл Укоаї-
лз «Пом жанмбігалля ра номрзгіы  
йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтмгів,  
мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, сі-
лалпуваллы рдомозжку ра сілалпу-
валлы омжнмвпыгедлля жбомї капмвм-
гм жлзцдлля: Закмл Укоаїлз» віг 14 
емврля 2014 омку № 1702-VII кіпрзрщ 
взжлафдлля, вігнмвіглм гм якмгм ндо-
взллзи сілалпмвзи кмлірмозлг - пу-
кунліпрщ жатмгів, які жгіиплыырщпя 

пуб’єкракз ндовзллмгм сілалпмвмгм 
кмлірмозлгу і пноякмвалі ла взкмлал-
ля взкмг ущмгм Закмлу, лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів пуб’єкрів гдоеавлмгм 
сілалпмвмгм кмлірмозлгу, цм вкйы-
фаырщ, жмкодка, номвдгдлля мбмв’яжкм-
вмгм ра влуроіхлщмгм сілалпмвмгм 
кмлірмозлгу [1]. 

Алайіж галмгм взжлафдлля гмжвм-
йяє акудлруварз увагу ла лдмбтіглмпрі 
упвігмкйдлля рмгм, а трм е є рзкз 
пакзк пуб'єкракз ндовзллмгм сілал-
пмвмгм кмлірмозлгу? Чзя пакд гіяйщ-
ліпрщ кає бурз пноякмвала ла взкм-
лалля взкмг ущмгм Закмлу, лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрів пуб’єкрів гдоеавлм-
гм сілалпмвмгм кмлірмозлгу? Вігнм-
вігщ ла уі нзралля кіпрзрщпя у праррі 5 
взцдвкажалмгм жакмлу, яка лмпзрщ 
лажву «Сзпрдка ра пуб’єкрз сілалпм-
вмгм кмлірмозлгу». Сзпрдка сілалпм-
вмгм кмлірмозлгу пкйагаєрщпя ж ндо-
взллмгм ра гдоеавлмгм оівлів. 
Суб’єкракз ндовзллмгм сілалпмвмгм 
кмлірмозлгу є: 

1) балкз, проатмвзкз (ндодпроа-
тмвзкз), проатмві (ндодпроатмві) бом-
кдоз, кодгзрлі пнійкз, ймкбаогз ра 
ілхі сілалпмві упралмвз; 
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2) нйаріелі могаліжауії, уфаплзкз 
фз фйдлз нйаріелзт пзпрдк; 

3) рмваолі ра ілхі біоеі, цм ном-
вмгярщ сілалпмві мндоауії ж рмваоакз; 

4) номсдпіилі уфаплзкз смлгмвм-
гм озлку (озлку уіллзт нандоів); 

5) мндоармоз нмхрмвмгм жв’яжку, 
ілхі упралмвз, які номвмгярщ сілалпм-
ві мндоауії ж ндодкажу кмхрів; 

6) сійії абм нодгправлзурва ілм-
ждклзт пуб’єкрів гмпнмгаопщкмї гіяйщ-
лмпрі, які лагаырщ сілалпмві нмпйугз 
ла рдозрмоії Укоаїлз; 

7) пндуіайщлм взжлафдлі пуб’єкрз 
ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу: 

а) пуб’єкрз нігнозєклзущкмї гія-
йщлмпрі, які лагаырщ нмпдодглзущкі 
нмпйугз ніг фап жгіиплдлля мндоауіи ж 
кунівйі-номгаеу лдоутмкмгм каила; 

б) пуб’єкрз гмпнмгаоывалля, які 
жгіиплыырщ рмогівйы жа гмрівку гмом-
гмуіллзкз кдрайакз і гмомгмуіллзк 
какілляк ра взомбакз ж лзт; 

в) пуб’єкрз гмпнмгаоывалля, які 
номвмгярщ ймрдодї ра ажаорлі ігоз, у 
рмку фзпйі кажзлм, дйдкромллд (віору-
айщлд) кажзлм; 

г) лмраоіупз, агвмкарз, агвмкарпщ-
кі быом ра мб’єглалля, аугзрмоз, ау-
гзрмопщкі сіокз, пуб’єкрз гмпнмгаоы-
валля, цм лагаырщ нмпйугз ж бутгай-
рдопщкмгм мбйіку, пуб’єкрз гмпнмгаоы-
валля, цм лагаырщ ыозгзфлі нмпйугз 
(коік мпіб, цм лагаырщ нмпйугз в оа-
ккат роугмвзт ноавмвіглмпзл); 

8) ілхі ыозгзфлі мпмбз, які жа 
пвмїк ноавмвзк прарупмк лд є сілал-
пмвзкз упралмвакз, айд лагаырщ 
мкодкі сілалпмві нмпйугз [1]. 

Алайіж ндодйіку пуб'єкрів ндовзл-
лмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу гмжвм-
йяє кмлпраруварз лапрунлд. Мз є пві-
гкакз рмгм, цм вірфзжлялзи жакмлмга-
вдущ, ж уоатувалляк нмжзрзвлзт жоаж-
ків ра ноакрзкз жакмлмрвмодлля коаїл 
Євомндипщкмгм Смыжу ра ілхзт гдкм-
коарзфлзт коаїл пвіру, жгіиплзв пном-
бу жабджндфзрз кмкнйдкплзи кмлромйщ 
жа оутмк сілалпмвзт кмхрів у пкзпйі 
жанмбігалля ра номрзгії йдгайіжауії 
(вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт 
жймфзллзк хйятмк, сілалпувалля 
рдомозжку ра сілалпувалля омжнм-
впыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля. 

Загаймк ед каєкм вігжлафзрз, цм 
лмокарзвлм-ноавмвд взжлафдлля ра 
омжукілля пурлмпрі ндовзллмгм сілал-
пмвмгм кмлірмозлгу кає кмодйыварз іж 
взжлафдлляк ра омжукілляк сілалпм-
вмгм кмлірмозлгу жагаймк. У ущмку 
пдлпі Т. О. Бійщкм  [2, п. 6] првдогеує, 
цм ла пщмгмглі нзралля взжлафдлля 
нмлярря „сілалпмвзи кмлірмозлг” є 
вігкозрзк, мпкійщкз іплувалля сілал-
пмвмгм кмлірмозлгу в укмват, цм псм-
окувайзпя, є мб’єкрзвлм лдмбтіглзк. 
Науімлайщлзи балк Укоаїлз, як 
пуб’єкр гдоеавлмгм сілалпмвмгм кмлі-
рмозлгу, рак і балкз, як пуб’єкрз ндо-
взллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу, 
вігігоаырщ взжлафайщлу омйщ в могалі-
жауіилм-ноавмвмку кдталіжкі номрзгії 
йдгайіжауії гмтмгів, жгмбурзт жймфзл-
лзк хйятмк, а жвігпз и нмпрає ном-
бйдка лмокарзвлмгм жакоінйдлля вз-
жлафдлля нмлярря «балківпщкзи сі-
лалпмвзи кмлірмозлг». 

Свмєы фдогмы, М. В. Бмодущ жа-
жлафає, цм «взтмгяфз іж нмвлмваедлщ 
пуб'єкрів ндовзллмгм сілалпмвмгм 
кмлірмозлгу, їт сулкуіи в псдоі жанм-
бігалля ра номрзгії йдгайіжа-
уії(вігкзвалля) гмтмгів номнмлуєкм 
ніг пуб'єкрмк ндовзллмгм сілалпмвмгм 
кмлірмозлгу омжукірз йзхд внмвлм-
ваедлі могаліжауії, які бджнмпдодглщм 
жгіиплыырщ мндоауіії ла нодгкдр вз-
явйдлля кйієлрів і мндоауіи, нмв'яжа-
лзт ж йдгайіжауієы (вігкзвалляк) 
гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйя-
тмк, абм сілалпувалляк рдомозжку» 
[3, п. 108]. Такмгм омгу омжукілля кає 
ноавм ла іплувалля.  

Вваеаєкм [4, п. 73-74], цм мплмв-
лзкз нозлузнакз сілалпмвмгм кмлі-
рмозлгу як могаліжауіилм-ноавмвмгм 
явзца кмеурщ вваеарзпщ лапрунлі: 

- жакмлліпрщ – рмбрм вігнмвіг-
ліпрщ взкмгак фзллмгм жакмлмгавпрва; 

- ноджукнуія лдвзлувармпрі 
пуб’єкрів сілалпмвзт мндоауіи. Ммва 
игд ном рд, цм ж кдрмы вігнмвіглмпрі 
жагайщлзк ноавмвзк жапагак одгуйы-
валля пупнійщлзт віглмпзл, нмпзйдлля 
ілвдпрзуіилмї нозвабйзвмпрі гдоеавз 
як жа кмогмлмк, рак і впдодгзлі гдо-
еавз, ракмгм омгу нозлузн нмвзлдл 
бурз. Віл бугд гмгаркмвзк пвігфдлляк 
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сілалпмвмї узвійіжмвалмпрі укоаїлпщ-
кмгм пупнійщпрва ра гдоеавз. Взлу е 
ноавмнмоухлзків лдмбтіглм гмвмгзрз 
у впралмвйдлмку жакмлмк нмоягку;  

- багармпуб’єкрліпрщ – жагіялля у 
номудпі сілалпмвмгм кмлірмозлгу жла-
флмї кійщкмпрі пуб’єкрів. Пмймедлля 
фзллмгм Закмлу Укоаїлз віг 14 емвр-
ля 2014 омку № 1702-VII «Пом жанм-
бігалля ра номрзгіы йдгайіжауії (віг-
кзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт жйм-
фзллзк хйятмк, сілалпуваллы рдом-
озжку ра сілалпуваллы омжнмвпы-
гедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля»  
пвігфарщ ном фзпйдллзт пуб’єкрів ндо-
взллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу; 

- лаявліпрщ у гдоеаві пндуіайщлм 
унмвлмваедлмгм могалу, якзи кммогз-
луварзкд ра пакмпріилм жгіиплыварз-
кд жатмгз, пноякмвалі ла жанмбігалля 
ра номрзгіы йдгайіжауії (вігкзваллы) 
гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйя-
тмк, сілалпуваллы рдомозжку ра сі-
лалпуваллы омжнмвпыгедлля жбомї 
капмвмгм жлзцдлля; 

- ріпла кіелаомгла пнівноауя у 
пноаві номрзгії йдгайіжауії (вігкзвал-
лы) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк 
хйятмк, мпкійщкз жлафла фапрзла км-
хрів у ракмгм омгу взнагкат кає гед-
одймк нмтмгедлля (вігкзвалля, ндод-
кажу рмцм) пакд жаоубіелі коаїлз. 

Вігнмвіглм гм взкмг фзллмгм жа-
кмлмгавпрва, пуб’єкр ндовзллмгм сі-
лалпмвмгм кмлірмозлгу жмбмв’яжалзи 
впралмвзрз взпмкзи озжзк, жмкодка, 
прмпмвлм ракзт кйієлрів: 

- кйієлрів, кіпудк номезвалля 
(ндодбувалля, одєпроауії) якзт є гдо-
еава, у якіи лд жапрмпмвуырщпя абм 
жапрмпмвуырщпя лдгмпрарлщмы кіомы 
одкмкдлгауії Гоунз ж омжомбкз сілал-
пмвзт жатмгів бмомрщбз ж вігкзвалляк 
гомхди (FATF) ра ілхзт кіелаомг-
лзт могаліжауіи, цм номвагярщ гіяйщ-
ліпрщ у псдоі жанмбігалля ра номрзгії 
йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтмгів, мгд-
оеалзт жймфзллзк хйятмк, ра сілал-
пуваллы рдомозжку; 

- ілмждклзт сілалпмвзт упралмв 
(коік сілалпмвзт упралмв, які жаодєп-
ромвалі в гдоеават - фйдлат Євомнди-
пщкмгм Смыжу, гдоеават - фйдлат Гоу-
нз ж омжомбкз сілалпмвзт жатмгів 

бмомрщбз ж вігкзвалляк гомхди 
(FATF), ж якзкз впралмвйыырщпя 
кмодпнмлгдлрпщкі віглмпзлз; 

- лауімлайщлзт, ілмждклзт нуб-
йіфлзт гіяфів ра гіяфів, цм взкмлуырщ 
нмйірзфлі сулкуії в кіелаомглзт мо-
галіжауіят, абм нмв’яжалзт ж лзкз мпіб, 
сакр лайделмпрі гм якзт кйієлра абм 
мпмбз, цм гіє віг їт ікдлі, впралмвйд-
лзи пуб’єкрмк ндовзллмгм сілалпмвм-
гм кмлірмозлгу; 

- кйієлрів, які вкйыфдлі гм ндод-
йіку мпіб, нмв’яжалзт ж номвагедлляк 
рдомозпрзфлмї гіяйщлмпрі, абм цмгм 
якзт жапрмпмвалм кіелаомглі палкуії 
[1]. 

Маєкм жажлафзрз, цм ндвлмгм ом-
гу смлмк, ла якмку в Укоаїлі вігбу-
ваырщпя номудпз «вігкзвалля боуг-
лзт кмхрів», є кмоунуія ра явзца, цм 
ріплм іж лды нмв'яжалі. У ущмку аврмо 
лд кає пуклівів, мпкійщкз, жа вдйзкзк 
оатулкмк, у рзт взнагкат, кмйз кмк-
ндрдлрлі пуб'єкрз впралмвйыырщ сак-
рз нмоухдлля фзллмгм жакмлмгавпрва, 
нмв'яжалі ж   йдгайіжауієы (вігкзвал-
ляк) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк 
хйятмк, сілалпувалляк рдомозжку, 
гуед фапрм номпйігкмвуырщпя кмоун-
уіилі гії. На оіжлзт оівлят ра цабйят 
нубйіфлм-ноавмвзт ілпрзрууіи гдоеа-
вз.  

Мз пмйігаозжуєкмпя ж рмфкмы жм-
оу С. Г. Срдудлка, вігнмвіглм гм якмї 
кйыфмвзкз сакрмоакз, які пнозяырщ 
нмяві ра нмхзодллы кмоунуії Укоаїлі, 
є лапрунлі: 

1) пйабкіпрщ нубйіфлм-ноавмвзт 
ілпрзрурів гдоеавз ра кіпудвмгм пакм-
воягувалля, які вігнмвігайщлі жа ла-
галля гомкагялак агкіліпроарзвлзт, 
пмуіайщлзт ра ілхзт нмпйуг. Цд нозж-
вмгзрщ гм рмгм, цм жлафла кійщкіпрщ 
ноав, взжлафдлзт у Кмлпрзрууії ра 
жакмлат Укоаїлз, праырщ гдкйаоарзв-
лзкз. Віграк, фапрзла гомкагял, ндод-
гмвпік ж кдрмы одайіжауії пвмїт ноав 
ра жакмллзт ілрдодпів, взкухдла ху-
карз «ілхі пнмпмбз» взоіхдлля пвмїт 
номбйдк, в мплмві якзт йдезрщ лдгмп-
кмлайіпрщ гдоеавлм-ноавмвзт кдталі-
жків; 

2) рмйдоалрліпрщ жлафлмї фапрзлз 
пупнійщпрва гм кмоунуії. На еайщ, вз-
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кухдлі кмлпраруварз, цм жупзййя 
гдоеавз у уіи уаозлі цд лд лабуйз 
пзпрдклмгм таоакрдоу. Поавмва ігдм-
ймгія лдпнозилярря кмоунуії лд прайа 
гмкілалрлмы пдодг гомкагял; 

3) кмлкуодлуія кмкндрдлуіи кіе 
ноавммтмомллзкз могалакз, які взтм-
гяфз іж їт нмвлмваедлщ,  каырщ жанм-
бігарз фз номрзгіярз кмоунуії [5, п. 
399-400]. 

У кмлрдкпрі рдкз галмї нубйікауії 
ваейзвзк є гмпйігедлля рмгм, якзк 
ед фзлмк улмокмвуєрщпя гіяйщліпрщ 
пндуіайщлм взжлафдлзт пуб’єкрів ндо-
взллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу. 
Згіиплыыфз алайіж праррі 8 Закмлу 
Укоаїлз «Пом жанмбігалля ра номрз-
гіы йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтмгів, 
мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, сі-
лалпуваллы рдомозжку ра сілалпу-
валлы омжнмвпыгедлля жбомї капмвм-
гм жлзцдлля», аврмо гмтмгзрщ гм ла-
прунлзт ужагайщлдлщ. 

Взкмлалля мбмв’яжків пуб’єкра нд-
овзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу 
жабджндфуєрщпя лапрунлзк фзлмк: 

- агвмкаракз, агвмкарпщкзкз быом 
ра мб’єглаллякз, лмраоіупакз, мпмба-
кз, які лагаырщ ыозгзфлі нмпйугз, 
аугзрмоакз, аугзрмопщкзкз сіокакз, 
пуб’єкракз гмпнмгаоывалля, цм лага-
ырщ нмпйугз ж бутгайрдопщкмгм мбйіку, 
у оажі, якцм вмлз жагіялі у сілалпмвіи 
мндоауії гйя пвмгм кйієлра цмгм: куні-
вйі-номгаеу лдоутмкмпрі; уноавйілля 
акрзвакз кйієлра; уноавйілля балків-
пщкзк оатулкмк абм оатулкмк у уіл-
лзт нандоат; жайуфдлля кмхрів гйя 
урвмодлля ыозгзфлзт мпіб, жабджнд-
фдлля їт гіяйщлмпрі ра уноавйілля 
лзкз; урвмодлля ыозгзфлзт мпіб, 
жабджндфдлля їт гіяйщлмпрі (вкйыфаы-
фз аугзр) фз уноавйілля лзкз, а ра-
кме кунівйі-номгаеу ыозгзфлзт мпіб 
(кмонмоарзвлзт ноав); 

- пуб’єкракз нігнозєклзущкмї гі-
яйщлмпрі, які лагаырщ нмпдодглзущкі 
нмпйугз ніг фап жгіиплдлля мндоауіи ж 
кунівйі-номгаеу лдоутмкмгм каила, 
ніг фап ніггмрмвкз ра/абм жгіиплдлля 
ноавмфзлів цмгм кунівйі-номгаеу 
лдоутмкмпрі; 

- пуб’єкракз гмпнмгаоывалля, які 
жгіиплыырщ рмогівйы жа гмрівку гмом-

гмуіллзкз кдрайакз і гмомгмуіллзк 
какілляк ра взомбакз ж лзт, якцм 
пука сілалпмвмї мндоауії гмоівлыє фз 
ндодвзцує пуку, взжлафдлу фзллзк 
жакмлмгавпрвмк, ніг фап номвдгдлля 
сілалпмвзт мндоауіи ж нодгкдракз 
взпмкмї ваормпрі (жмкодка ж гмомгм-
уіллзкз кдрайакз, гмомгмуіллзк ка-
кілляк, алрзкваолзкз одфакз, нодг-
кдракз кзпрдурва рмцм) абм ніг фап 
могаліжауії рмогівйі ракзкз нодгкдра-
кз, у рмку фзпйі аукуімллмї; 

- пуб’єкракз гмпнмгаоывалля, які 
номвмгярщ ймрдодї ра ажаорлі ігоз, у 
рмку фзпйі кажзлм, дйдкромллзк (віо-
руайщлзк) кажзлм, ніг фап жгіиплдлля 
сілалпмвзт мндоауіи, нмв’яжалзт іж 
нозилярряк фз нмвдолдлляк правмк 
абм взнйармы взгоахів; 

- лмраоіупз, агвмкарз, агвмкарпщкі 
быом ра мб’єглалля, мпмбз, які лага-
ырщ ыозгзфлі нмпйугз, аугзрмоз, ау-
гзрмопщкі сіокз, пуб’єкрз гмпнмгаоы-
валля, цм лагаырщ нмпйугз ж бутгай-
рдопщкмгм мбйіку, кмеурщ лд нмвігмк-
йярз пндуіайщлм унмвлмваедлмку мо-
галу ном пвмї нігмжоз у оажі, кмйз віг-
нмвігла ілсмокауія прайа їк вігмка жа 
мбправзл, цм є нодгкдрмк їт номсд-
піилмї раєклзуі, абм кає нозвійди ла 
жбдодедлля пйуебмвмї раєклзуі, а 
ракме у взнагкат, кмйз вмлз взкмлу-
ырщ пвмї мбмв’яжкз цмгм жатзпру кйіє-
лра, нодгправлзурва имгм ілрдодпів у 
пугмвзт могалат ра у пноават гмпугм-
вмгм водгуйывалля пнмоів [1]. 

Кмкдлруыфз гії агвмкара у якмпрі 
пуб'єкру ндовзллмгм сілалпмвмгм км-
лірмозлгу, В. Гвмжгіи првдогеує, цм 
жа агвмкармк жакоінйдлм мбмв’яжмк 
прарз ла мбйік у Ддоесілкмлірмозлгу 
лд ніжліхд гля впралмвйдлля гіймвзт 
віглмпзл ж кйієлрмк, а пакд ніпйя ном-
вдгдлля сілалпмвмї мндоауії. Якцм е 
агвмкар лд лагає нмпйугз, нмв’яжалі іж: 
кунівйды-номгаедк лдоутмкмпрі; 
уноавйілляк акрзвакз кйієлра; 
уноавйілляк балківпщкзк оатулкмк 
абм оатулкмк у уіллзт нандоат; жайу-
фдлляк кмхрів гйя урвмодлля ыозгз-
флзт мпіб, жабджндфдлля їт гіяйщлмпрі 
ра уноавйілля лзкз; урвмодлля ыоз-
гзфлзт мпіб, жабджндфдлля їт гіяйщлм-
прі (вкйыфаыфз аугзр) фз уноавйілля 
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лзкз, а ракме кунівйі-номгаеу ыоз-
гзфлзт мпіб (кмонмоарзвлзт ноав), рм, 
вігнмвіглм, у ракмгм агвмкара лд вз-
лзкає мбмв’яжку праварз ла мбйік у 
Ддоесілкмлірмозлгу ра ла лщмгм лд 
нмкйагаырщпя мбмв’яжкз пуб’єкра ндо-
взллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу [6].  

Якзк ед фзлмк жабджндфуєрщпя 
могаліжауіилм-ноавмвд пуномвмгедлля 
мбігу ілсмокауії, мрозкалмї віг 
пуб’єкра ндовзллмгм сілалпмвмгм км-
лірмозлгу? Цд нзралля є ваейзвзк ж 
рзт нозфзл, цм ваейзвмы є лд пака 
нм пмбі мрозкала ілсмокауія а рд, 
якзк фзлмк вігнмвіглі гдоеавлі іл-
прзрууії у нмгайщхмку лды пкмозпра-
ырщпя. Мдталіжк ракмгм омгу вжаєкм-
гії лаоажі нмродбує ндвлмгм угмпкмла-
йдлля, цм кає бурз пноякмвалм ла 
нмкоацдлля пралу пноав у уіи псдоі.  

  Піг фап мноауывалля мгдоеалмї 
віг пуб’єкра ндовзллмгм сілалпмвмгм 
кмлірмозлгу ілсмокауії ном сілалпмві 
мндоауії, цм нігйягаырщ сілалпмвмку 
кмлірмозлгу, алайіжу нігйягаырщ: 

1) дкмлмкіфлзи пдлп ра кдра сі-
лалпмвмї мндоауії; 

2) взг акрзву абм смока омжоату-
лку, цм взкмозпрмвуєрщпя ноз номвд-
гдллі сілалпмвмї мндоауії, ра пука 
сілалпмвмї мндоауії; 

3) вігнмвігліпрщ сілалпмвмї мнд-
оауії таоакрдоу ра жкіпру гіяйщлмпрі 
уфаплзка мндоауії; 

4) кіпуджлатмгедлля, кіпуд ном-
езвалля абм кіпуд ндодбувалля мпіб, 
цм номвмгярщ сілалпмву мндоауіы, 
абм кілудвзт бдлдсіуіаолзт вйаплзків 
(кмлромйдоів), їт псдоа ра ндоімг гія-
йщлмпрі; 

5) нодгкдр угмгз кіе уфаплзкакз 
сілалпмвмї мндоауії, а ракме сілалпмві 
ілпроукдлрз, цм взкмозпрмвуырщпя 
ніг фап номвдгдлля сілалпмвмї мндоа-
уії, ілха ілсмокауія [7].  

І, лапаккілдущ, ном дсдкрзвліпрщ 
гіяйщлмпрі, нмв’яжалмї ж ндовзллзк 

сілалпмвзк кмлірмозлгмк. Бугщ-якзи 
взг пупнійщлм ваейзвмї гіяйщлмпрі 
нмродбує алайіжу ла нодгкдр пніввіг-
лмхдлля взроар/дсдкрзвлмпрі. Цд 
ваейзвм, мпкійщкз гдоеава ра пупні-
йщпрвм каырщ вмймгірз мб’єкрзвлмы 
ілсмокауієы прмпмвлм рмгм, лапкійщкз 
ра фз ілха гіяйщліпрщ рієї фз ілхмї   
пноякмвалмпрі є дсдкрзвлмы. Нд нм-
взллм бурз взкйыфдлляк і гіяйщліпрщ 
ж сілалпмвмгм кмлірмозлгу жагаймк ра 
ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу 
жмкодка.  

Якіплзк нмкажлзкмк могаліжауії 
сілалпмвмгм кмлірмозлгу номнмлуєрщ-
пя омжгйягарз нмкажлзк дсдкрзвлмпрі 
влуроіхлщмї нмйірзкз пуб'єкра сілал-
пмвмгм кмлірмозлгу у псдоі номрзгії 
йдгайіжауії жймфзллзт гмтмгів, рмбрм 
пніввіглмхдлля фзпдйщлмпрі нмвігмк-
йдлщ ном нігмжоійі мндоауії в омжкіоі 
мкодкзт гоун пуб'єкрів сілалпмвмгм 
кмлірмозлгу ж мжлакмы мбмв'яжкмвмгм 
сілалпмвмгм кмлірмозлгу гм фзпдйщ-
лмпрі нмвігмкйдлщ ж мжлакмы влуроі-
хлщмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу. Да-
лзи нмкажлзк кмед лабуварз жлафдл-
ля віг 0 гм бджкілдфлмпрі. Поз ущмку 
жлафлі фзпймві жлафдлля галмгм нмка-
жлзка кмеурщ пвігфзрз ном лджауікав-
йдліпрщ пуб'єкра в нмбугмві дсдкрзв-
лмї пзпрдкз влуроіхлщмгм сілалпмвм-
гм кмлірмозлгу, а лзжщкі – ном смо-
кайщліпрщ нігтмгу гм взгійдлля мжлак 
нігмжоійзт сілалпмвзт мндоауіи [8, 
п. 273]. 

Такзк фзлмк, ла жавдохдлля жа-
жлафу, цм пуб’єкрлзи пкйаг ндовзллм-
гм сілалпмвмгм кмлірмозлгу є ваейз-
взк мб’єкрмк лаукз агкіліпроарзвлмгм 
ноава ра сілалпмвмгм ноава, а имгм 
ноавмвзи алайіж гмжвмйяє гмпйігзрз 
ндовзллзи сілалпмвзи кмлірмозлг ж 
нмжзуіи одайіжауії нубйіфлм-ноавмвзт 
сулкуіи ра дсдкрзвлмпрі ракмгм омгу 
гіяйщлмпрі.  
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Пдохзл В. Г. Суб’єкрлзи пкйаг ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу: ноавм-
взи алайіж 

Срарры нозпвяфдлм жгіиплдллы ноавмвмгм алайіжу ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлі-
рмозлгу. Акудлрмвалм увагу ла номбйдкат взжлафдлля пурлмпрі ндовзллмгм сілалпм-
вмгм кмлірмозлгу ра имгм лмокарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля. Дмпйігедлм апндкрз 
бджнмпдодглщмї гіяйщлмпрі ндвлзт пуб’єкрів ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу.  

Кйюфмві пймва: ндовзллзи сілалпмвзи кмлірмозлг, пуб’єкрз ндовзллмгм сілал-
пмвмгм кмлірмозлгу, жанмбігалля ра номрзгія йдгайіжауії боуглзт кмхрів, кмоунуія, 
агкіліпроарзвлд ноавм, сілалпмвд ноавм. 

 
 
Пдохзл В. Г. Субчдкрлши пмправ ндовзфлмгм сзлалпмвмгм кмлзрмозлга: ноа-

вмвми алайзж 
Срарщя нмпвяцдла мпуцдпрвйдлзы ноавмвмгм алайзжа ндовзфлмгм сзлалпмвмгм 

кмлзрмозлга. Акудлрзомвалм влзкалзд ла номбйдкат мнодгдйдлзя пуцлмпрз ндовз-
флмгм сзлалпмвмгм кмлзрмозлга з дгм лмокарзвлм-ноавмвмгм мбдпндфдлзя. Иппйдгм-
валш апндкрш лднмподгпрвдллми гдярдйщлмпрз мнодгдйдллшт пубчдкрмв ндовзфлмгм 
сзлалпмвмгм кмлзрмозлга. 

Кйюфдвшд пймва: ндовзфлши сзлалпмвши кмлзрмозлг, пубчдкрш ндовзфлмгм 
сзлалпмвмгм кмлзрмозлга, нодгунодегдлзя з номрзвмгдипрвзд йдгайзжаузз гояжлшт 
гдлдг, кмооунузя, агкзлзпроарзвлмд ноавм, сзлалпмвмд ноавм. 

 
 
Pershin V. The subject matter of the primary financial monitoring: legal analysis 
The government's efforts to control the financial flows of legal entities are 

understandable. It is through the financial monitoring system that it is possible to 
prevent the violation of the requirements of the current legislation or to minimize the 
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negative manifestations of deviation from the established rules. This is a common practice 
in many countries of the world: from the most democratic to those where 
authoritarianism borders on totalitarianism. 

The article deals with the legal analysis of the initial financial monitoring.  
The attention is focused on the problems of determining the nature of the primary 

financial monitoring and its regulatory support. The analysis of the list of subjects of the 
initial financial monitoring allows to state the following. We are witnessing that the 
domestic legislator, taking into account the positive examples and practice of lawmaking 
of the countries of the European Union and other democratic countries of the world, 
made an attempt to provide comprehensive control over the movement of funds in the 
sense of preventing and combating the legalization (laundering) of proceeds from crime, 
financing, terrorism and funding for the proliferation of weapons of mass destruction. 

It should be noted that the kind of background on which dirty money laundering is 
taking place in Ukraine is corruption and the phenomena closely associated with it. The 
author has no doubt about this, because, by and large, in cases where competent entities 
establish facts of violation of current legislation related to the legalization (laundering) of 
proceeds from crime, terrorist financing, corruption actions are often followed. At 
different levels and levels of public-law institutions of the state.  

Aspects of direct activity of certain entities of the primary financial monitoring are 
investigated. The subjective composition of primary financial monitoring is an important 
subject of the science of administrative law and financial law, and its legal analysis allows 
us to investigate primary financial monitoring from the standpoint of the implementation 
of public-law functions and the effectiveness of this type of activity. 
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