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ADMINISTRATION ISSUES IN THE FIELD OF COMBATING TERRORIST FINANCING

Фінансування тероризму є найважливішою умовою для виникнення та існування тероризму.
Саме тому при розгляді заходів з виявлення, попередження, розкриття його проявів особлива
увага повинна приділятися протидії його фінансування.Зазначена тема постійно піднімається
в наукових працях та дисертаціях. Проте, попри чисельні дослідження, залишаються питання,
які потребують вирішення.

У статті здійснено критичну оцінку пропозицій науковців, що досліджували питання фінансу�
вання тероризму. Визначено, що найбільша увага приділялася теоретичним аспектам та про�
блематиці нормативно�правового характеру. Проте оскільки державне управління в сфері про�
тидії фінансуванню тероризму має широке міждисциплінарне підгрунтя, обгрунтовано не�
обхідність комплексного дослідження, яке б передбачало розкриття цього питання з правової
та економічної сторін як у теоретико�методичній, так і організаційній площині.

Terrorist financing is an important condition for its emergence and existence. At the present stage,
such tasks of anti�terrorist policy as the fight against corruption and countering the financing of
terrorist activities need to be effectively addressed. At the interstate level, Ukraine adheres to global
trends aimed at combating terrorism. In particular, the anti�terrorist conventions have been ratified,
changes have been made to the main legal documents on combating terrorism, and new ones have
been approved. When considering measures to detect, prevent, disclose its manifestations, special
attention should be paid to counteracting its financing. This topic is constantly raised in scientific
papers and dissertations. However, there are a number of unresolved issues.

The purpose of the article is to summarize the results of scientific research on countering the
financing of terrorism, to identify areas that require further research in this area. The research base
is scientific works presented in the National Library of Ukraine named after VI Vernadsky for 2015—
2020.

The article critically evaluates the proposals of scientists who have studied the issue of terrorist
financing. It is determined that the researchers paid the greatest attention to theoretical issues
(considered the basic concepts, described the schemes, methods, tools of terrorist financing,
studied foreign experience). Normative�legal problems are also widely revealed, legislative
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зміцнення державності, що передбачає формуван�

ня єдиного політичного, правового, інформаційного

простору, є одним з основних напрямів протидії теро�

ризму в Україні. Враховуючи значення фінансування в

розвитку тероризму, на сучасному етапі ефективного

вирішення потребують такі завдання антитерористичної

політики як боротьба з корупцією та протидія фінансу�

ванню терористичній діяльності. Згідно з даними Єди�

них звітів про кримінальні правопорушення Генераль�

ної прокуратури України [11] за 2015—2019 рр. ситуа�

ція щодо облікованих кримінальних правопорушень за

злочинами проти громадської безпеки не є сталою. За

останні п'ять років найбільша їх кількість була зафіксо�

вана в 2016 р. — 2183, а в 2019 р. найменша — 943.

Проте питома вага злочинів, пов'язаних з фінансуван�

ням тероризму (ст. 2585), в обох роках знаходиться на

рівні 3%.

Таким чином, розробка наукових підходів для ви�

рішення проблем протидії фінансуванню тероризму не

втрачає свого значення та вимагає проведення дослід�

жень у сфері державного управління, права, політології

та інших галузей наук.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання фінансування тероризму в працях підніма�

ли такі вітчизняні науковці: Баранов О.П., Бисага К.В.,

Галабурда Н.А., Григор'єва М.Є., Дмитренко Т.Л., Єго�

ричева С.Б., Карманний Є.В., Комаров О.Д., Кононен�

ко В.П., Косінова Д.С., Кузьменко О.В., Матіос А.В.,

Муравська Ю.Є., Нетеса С.В., Новікова Л.В., Уткіна О.В.,

Церковна В.О. та ін. Попри наявність напрацювань у

сфері протидії фінансуванню тероризму протягом ос�

танніх років, зокрема проведення дисертаційних дослі�

джень та підготовка наукових праць, прийняття та вне�

сення змін до нормативно�правових документів, зали�

шається ряд аспектів, які потребують подальшого вив�

чення.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — здійснити узагальнення результатів

наукових досліджень, проведених з питань протидії

фінансуванню тероризму, визначити напрями, які потре�

бують подальшого дослідження в даній сфері.

documents are systematized, their contradictory provisions and directions of improvement are
defined. Some studies concern the practical aspects of the application of current legislation
(establishing the corpus delicti of "terrorist financing", conducting a comparative analysis of corpus
delicti, the difficulty of proving the financing of terrorism in the criminal aspect, exemption from
criminal liability for terrorist financing). Public administration in the field of countering terrorist
financing has a broad interdisciplinary basis. Further research should be comprehensive and take
into account legal, economic aspects, disclose the theory, methodology and organization.

Ключові слова: державне управління, фінансування тероризму, протидія тероризму, боротьба з фінан�

суванням тероризму, ризик�менеджмент.

Key words: public administration, terrorist financing, counteraction to terrorism, fight against terrorist financing,

risk management.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перед розкриттям напрацювань науковців зазначи�

мо, що продовжується розвиток національної норматив�

но�правової бази в сфері протидії тероризму. На

міждержавному рівні Україна дотримується світових

напрямів, спрямованих на протидію тероризму, зокре�

ма ратифіковано антитерористичні конвенції (серед

яких Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук,

арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним

шляхом, та про фінансування тероризму (2005 р.);

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням

тероризму (1999 р.)). Крім того, здійснюються певні

кроки щодо удосконалення законодавчої бази з цих

питань — вносяться зміни в основоположні документи,

які були прийняті десятки років тому, затверджуються

нові, зокрема Концепція боротьби з тероризмом в Ук�

раїні, затверджена Указом Президента України від

05.03.2019 р. № 53/2019, та Закон України "Про запо�

бігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз�

му та фінансуванню розповсюдження зброї масового

знищення" від 06.12.2019 р. № 361�IX. Проте ці кроки

не усувають всі наявні суперечності організаційно�пра�

вового характеру, про що свідчить і незникаючий інте�

рес до даної теми серед науковців.

Для оцінки результатів в науковій сфері з напряму

фінансування терористичної діяльності, розробки меха�

нізму державного управління в даній сфері важливе зна�

чення відіграє систематизація проблем та шляхів їх вирі�

шення, запропонованих в працях науковців (табл. 1).

Розкриваючи теоретичні аспекти проблематики

фінансування тероризму, дослідники не зупиняються

виключно на питаннях удосконалення категоріального

апарату, а також здійснюють спроби охарактеризувати

інструменти, що використовуються з цією метою. Так,

А.І. Демчук [8] визначає моделі використання крипто�

валюти в сфері легалізації коштів, отриманих злочин�

ним шляхом, систематизує переваги даної валюти, що

обумовлюють її використання злочинцями.

Описання новітніх схем, способів фінансування те�

роризму за допомогою комп'ютерних та телекомуні�

каційних технологій, дозволило Є.В. Карманному та

В.О. Церковній [13] досить справедливо зазначити на

необхідності вдосконалення не тільки кримінального за�

конодавства, але  й законодавства, яке регулює діяль�



Інвестиції: практика та досвід № 19—20/2020206

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ність підприємницьких структур, фінансово�кредитних

установ.

Вивчення зарубіжного досвіду має велике значен�

ня для окреслення напрямів удосконалення державно�

го управління в сфері протидії фінансуванню терориз�

му. Саме тому науковці продовжують досліджувати

досвід країн світу в контексті боротьби з фінансуван�

ням тероризму та визначати можливості його імплемен�

тації у вітчизняну практику.

Зростання злочинності у фінансових галузях Украї�

ни, збільшенню можливостей фінансування тероризму

зумовлене недосконалістю у сфері фінансового моні�

торингу, відсутність цілісної системи оцінки ризиків.

Саме тому в частині розкриття економічного механізму

державного управління в сфері протидії фінансуванню

тероризму науковці значну увагу приділяють банківсь�

ким ризикам. Так, О.В. Уткіна [31] розкриває шляхи

вдосконалення моніторингу банківським ризиком, що,

на думку автора, сприятиме недопущенню потрапляння

злочинних доходів, призначених для підтримки терориз�

му в фінансовий сектор. Погоджуємося з важливістю

цього етапу управління, проте вважаємо, що покрокове

описання автором запропонованої методики не розк�

рило її в цілому, а також призвело до виникнення пев�

них непорозумінь в її впровадженні. Зокрема потребує

уточнення механізм виявлення ризикового клієнта, який

О.В. Уткіна пропонує встановлювати "бан�

ком самостійно на законодавчому рівні"

[31, с. 221]. На нашу думку, такий підхід є

неможливим, оскільки взаємовиключає

наведені шляхи — закріплення на рівні са�

мостійної одиниці та на державному рівні.

Не менш цікавою є праця С.Б. Єгори�

чевої, яка в ході оцінки ризиків фінансо�

вих продуктів, спрямованих на фінансову

інклюзію, вносить пропозиції щодо зас�

тосування заходів протидії фінансуванню

тероризму. Врахування даного аспекту в

національній оцінці ризиків, проведеній в

Україні 2016 року, не здійснювалося.

Проте досвід інших країн свідчить про не�

обхідність його врахування. Адже виклю�

чення певних категорій населення зі сфе�

ри регульованих фінансових послуг нега�

тивно впливає на ефективність системи

запобігання і протидії фінансуванню те�

роризму.

Малий В.Ю., оцінюючи роль фінансо�

вого моніторингу у запобіганні та протидії

фінансуванню тероризму, визначає кри�

терії щодо фінансових операцій, які не�

суть підвищений ризик фінансування те�

роризму, що необхідно враховувати

суб'єктами для подальшого аналізу, зок�

рема платіж надходить у банки України з

країни, що підтримує міжнародну терори�

стичну діяльність; платіж надходить із ви�

користанням платіжних систем ризикових

територій; платіж у валюті країни, що

підтримує міжнародну терористичну

діяльність; платіж проводиться неприбут�

ковими організаціями радикального або

іншого спрямування; відсутність очевидного зв'язку між

відправником та одержувачем коштів та інші [20, с. 146].

Під час використання даних критеріїв слід врахувати по�

стійний розвиток та вдосконалення способів фінансу�

вання тероризму.

Цілком зрозумілим є те, що окремі питання, які

піднімалися науковцями для удосконалення процедури

фінансового моніторингу, були вирішені з прийняттям

Закону України "Про запобігання та протидію легалі�

зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля�

хом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпов�

сюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р.

№ 361�IX. Адже даним законом вказана процедура була

приведена у відповідність до рекомендацій FATF, норм

4�ї Директиви (ЄС) 2015/849 "Про запобігання викори�

станню фінансової системи для відмивання грошей та

фінансування тероризму", Регламенту (ЄС) 2015/847

"Про інформацію, що супроводжує грошові перекази".

Блок питань, які розкривають проблеми норматив�

но�правового характеру в частині розробки заходів про�

тидії фінансуванню тероризму, є одним з найбільш до�

сліджених. Значна частина праць присвячена юридич�

ним аспектам; науковці, систематизують законодавчі до�

кументи та нормативно�правові акти, визначають ряд су�

перечливих положень. Окремі дослідження стосують�

ся практичних аспектів застосування діючого законо�

Таблиця 1. Проблематика дослідження питань
фінансування тероризму в працях науковців

* Примітка. Дослідження проводилися на основі узагальнення наукових

праць, представлених в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського
(http://www.nbuv.gov.ua/), за 2015—2020 рр.

Блок питань Питання Джерела 
Характеристика схем, способів, 
інструментів фінансування 
тероризму  

Баранов Р.О. [2], Демчук А.І. 
[8], Осипенко Р.І. [26], 
Карманний Є.В., Церковна В.О. 
[13], Канцір В.С.,  Канцір І.А. 
[12] 

Теоретичний 
аспект  

Вивчення зарубіжного досвіду 
боротьби з фінансуванням 
тероризму 

Бисага К.В. [4; 5], Муравська 
(Якубівська) Ю.Є.[22],  
Новікова Л.В., Кононенко В.П. 
[15; 25], Свиридюк Н.П. [30] 

Економічний 
аспект 

Механізм виявлення, оцінки та 
моніторингу ризику фінансування 
тероризму 

Дмитренко Т.Л. [9], 
Єгоричева С.Б. [10],  
Кузьменко О.В., Доценко Т.В. [18], 
Кузьменко О.В., Бойко А.О., 
Полюхович В.М. [19], 
Самородов Б.В., Уткіна О.В. 
[29], Уткіна О.В. [31] 

Окреслення ряду проблем, 
притаманних антитерористичному 
законодавству та визначення 
напрямів його удосконалення  

Баранов О.П. [1],  
Муравський О.В.,  
Галабурда Н.А. [23] 

Складність доказування 
фінансування тероризму в 
кримінальному аспекті 

Демидова Л.М. [7],  
Комаров О.Д., Косінова Д.С. [14], 
Крайник Г.С., Ярошенко В.М. 
[17], Нетеса С.В. [24],  
Цюприк І.В. [32; 33] 

Правовий 
аспект 

Аспекти відповідальності за 
фінансування тероризму 

Григор’єва М.Є. [6],  
Підюков П.П., Устименко Т.П., 
Осипенко Р.І. [28] 

Створення механізмів співпраці 
між органами, що здійснюють 
боротьбу з фінансуванням 
тероризму 

Матіос А.В. [21] Організаційний 
аспект  

Реорганізація органів, що 
здійснюють боротьбу з 
фінансуванням тероризму 

Павлов Д.М. [27] 
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давства. Так, широко висвітлюються проблемні питан�

ня встановлення складу злочину "фінансування терориз�

му" (Демидова Л.М. [7]). Нетеса С.В. [24] проводить

порівняльний аналіз складів злочинів, передбачених

статтями 1102 та 2585 Кримінального кодексу України,

та надає рекомендації щодо кваліфікації діянь за озна�

ками цих злочинів.

Розкриваючи складність доказування фінансуван�

ня тероризму в кримінальному аспекті, неможливо оми�

нути теоретичні характеристики даного питання. Так, на�

уковці (зокрема, І.В. Цюприк [33]) приділяють увагу

обставинам, які необхідно встановити під час доказу�

вання, та напрямам пошуку відповідних доказів, вихо�

дячи з різновидів способів фінансування тероризму.

Попри те, що, на перший погляд, питання, які стосу�

ються звільнення від кримінальної відповідальності за

фінансування тероризму, не відносяться прямо до сфери

державного управління, вважаємо за необхідне приділи�

ти їм увагу. Адже врахування напрямів посилення / по�

м'якшення відповідальності необхідне для обгрунтування

заходів боротьби з тероризмом на законодавчому рівні.

Доцільно, на нашу думку, при визначені напрямів

удосконалення державного управління в сфері протидії

фінансуванню тероризму розглянути окремо організа�

ційний аспект, зокрема, питання щодо організації ро�

боти органів, які її забезпечують. У цьому напрямі слуш�

ними вважаємо рекомендації А.В. Матіоса [21, с. 42—

43] щодо необхідності розробки механізмів обміну

інформацією між Державною службою фінансового мо�

ніторингу та правоохоронними органами.

Щоправда, встановлено, що окремі дослідники не

розмежовують поняття організації роботи та її фактично�

го здійснення. Так, І.В. Цюприк [32] наводить як пропози�

цію підхід до організації роботи контролюючих органів,

проте за змістом — це порядок виявлення фактів фінан�

сування тероризму, але не сам процес його організації.

До цієї ж групи питань віднесемо і пропозиції Д.М.

Павлова [27]. Науковець, прагнучі уніфікувати терміно�

логію, пропонує провести реорганізацію Державної

служби фінансового моніторингу у Державну службу

фінансової розвідки. Така пропозиція, на нашу думку,

не є доцільною, оскільки функції діючого органу по�

вністю відповідають тим, які визначаються для органів

фінансової розвідки за кордоном. Інша пропозиція

науковця — щодо створення Державного бюро роз�

слідувань — вже реалізована на практиці.

Проведений аналіз праць з питань фінансування те�

роризму засвідчив приділення значної уваги теоретич�

ним питанням. Це є цілком зрозумілим, адже недо�

статній рівень розкриття об'єкта дослідження за його

основними характеристиками ставить під сумнів дієвість

розробок внаслідок можливості неврахування всіх

наслідків об'єкта. Водночас хотілося б бачити резуль�

тати наукових досліджень в частині розроблених ме�

ханізмів, які були б готові до впровадження та які вра�

ховували, як економічний, юридичний, так і організа�

ційний аспекти.

Вважаємо, що розкриваючи особливості державно�

го управління в сфері протидії фінансуванню терориз�

му, слід враховувати специфіку даної галузі науки, яка

враховуючи міждисциплінарний характер, передбачає

дослідження як юридичних, так і економічних аспектів.

Дослідження даного питання саме в такому напрямі про�

водила К.В. Басига [3]. Проте незважаючи на окреслен�

ня науковцем напрямів формування національної сис�

теми державного управління у сфері протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

пропозиції більшою мірою носять юридичний характер

та спрямовані на удосконалення антикорупційного та

антилегалізаційного законодавства.

Практикуючі фахівці стверджують, що на сучасно�

му етапі боротьба з фінансуванням тероризму сконцен�

трована не на економіці країни, а на виробничих галу�

зях, фінансовому та банківському секторі, підприєм�

ницькій діяльності [16]. Така ситуація зумовлена фор�

мальним характером боротьби з фінансуванням теро�

ризму та застосуванням слідчими органами безпеки вка�

заних цілей як основ для так званої "перевірки в рамках

кримінального провадження". Це ще раз тільки підкрес�

лює необхідність проведення досліджень за даним на�

прямом та висуває високі вимоги до його здійснення.

ВИСНОВКИ
Державне управління в сфері протидії фінансуван�

ню тероризму має широке міждисциплінарне підгрун�

тя. Комплексний підхід до дослідження даного питання

повинен передбачати його розкриття з правової та еко�

номічної сторін та розкривати як теоретико�методичні,

так і організаційні аспекти.

З метою визначення проблематики державного уп�

равління в сфері протидії фінансуванню тероризму си�

стематизовано наукові праці, представлені в Націо�

нальній бібліотеці України імені В.І. Вернадського за

2015—2020 рр. Визначено, що найбільшу увагу дослід�

ники приділяли теоретичним питанням (розглядали ос�

новні поняття, наводили характеристику схем, способів,

інструментів фінансування тероризму, а також зару�

біжний досвід).

Економічний аспект досліджуваного питання нау�

ковці представили через описання механізмів виявлен�

ня, оцінки та моніторингу ризику фінансування терориз�

му. Вважаємо за необхідне більш глибоко розглянути

поняття ризик�менеджменту протидії фінансуванню те�

роризму та його інструментів, що реалізуються на рівні

держави, враховуючи, насамперед, новітні способи

фінансування тероризму.

Питання правового характеру, пов'язані з протидією

фінансуванню тероризму, яким науковці приділяють

увагу є одними з найбільш досліджуваних та охоплю�

ють визначення проблем, притаманних антитерористич�

ному законодавству, кваліфікацію та доказування

фінансування тероризму, встановлення відповідаль�

ності. Враховуючи результати проведеного досліджен�

ня, можемо стверджувати, що більшість суперечливих

питань, які виникають в ході правової оцінки фінансу�

вання тероризму, продовжують бути актуальними.

Перспективами подальших досліджень є розкриття

взаємодії Державної служби фінансового моніторингу

з аналогічними органами зарубіжних країн.
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