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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Сучасні тенденції, що притаманні українському со-
ціуму, свідчать про значні проблеми, викликані дефор-
маціями в економічних процесах та неефективною сис-
темою законодавства. Наслідком таких процесів є знач-
не поширення тіньового сектору та організованої еко-
номічної злочинності, масштаби яких нині загрожують
безпеці держави.

Одним із складових економічної злочинності та
тіньової економіки є відмивання доходів, одержаних
злочинним шляхом, що тісно пов'язані із фінансуван-
ням тероризму у загальносвітових масштабах. Ці про-
цеси загрожують міжнародній безпеці та негативно
впливають на цілісність, ефективність та прозорість
функціонування економічних систем, і як наслідок всьо-
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го суспільного розвитку. За таких умов особливого зна-
чення набуває забезпечення національної безпеки всіх
без винятку країн світу, через механізми реалізації дер-
жавної політики національної безпеки. Тому на нашу
думку, актуальним є дослідження державної політики
національної безпеки України та місця в ній боротьбі з
легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, є предметом розгляду
здебільшого нормативно-правового законодавства та
юридичних публікацій. При цьому грунтовних праць, які
б висвітлювали процес боротьби з легалізацією (відми-
ванням) доходів, одержаних злочинним шляхом з точ-
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ки зору державного управління та його складової —
системи забезпечення національної безпеки, на жаль,
майже не знайдено. Саме це обумовлює вибір мети та
завдань дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження сутності боротьби з ле-
галізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом як складової державної політики національ-
ної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Державна політика — це відносно стабільна, орга-
нізована та цілеспрямована діяльність уряду стосовно
певної проблеми, яка здійснюється ним безпосередньо
чи опосередковано і впливає на життя суспільства [1, с.
9]. Зважаючи на завдання даної наукової публікації, не-
обхідним є дослідження державної політики національ-
ної безпеки та місця в ній боротьбі з такими негативни-
ми явищами як відмивання доходів, одержаних злочин-
ним шляхом.

Відповідно до наукових напрацювань колективу ка-
федри національної безпеки НАДУ при Президентові
України, державна політика національної безпеки — це
політика держави щодо забезпечення національної без-
пеки відповідно до прийнятих в установленому порядку
доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній,
економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-
технологічній, інформаційній та інших сферах. Ця по-
літика передбачає утвердження засад національної
єдності задля розбудови демократичної, правової, кон-
курентоспроможної держави, формування соціально
орієнтованої ринкової економіки, зміцнення науково-
технологічного потенціалу, забезпечення інноваційно-
го розвитку, зростання рівня життя і добробуту насе-
лення, забезпечення інформаційної безпеки, екологіч-
но і техногенно безпечних умов життєдіяльності су-
спільства [2, с. 105].

Метою реалізації державної політики національної
безпеки є захист життєво важливих національних інте-
ресів держави, який є можливим при дотриманні на-
ступних принципів, що визначені Стратегією національ-
ної безпеки України "Україна у світі, що змінюється"
[3]:

— захисту національних інтересів;
— пріоритету договірних (мирних) засобів у роз-

в'язанні конфліктів;
— своєчасності і адекватності заходів захисту на-

ціональних інтересів реальним і потенційним загрозам;
— сумлінного виконання взятих на себе міжнарод-

них зобов'язань;
— послідовної реалізації політики позаблоковості

з використанням в інтересах України механізмів міжна-
родної безпеки;

— чіткого розмежування повноважень та скоорди-
нованої взаємодії органів державної влади у забезпе-
ченні національної безпеки;

— демократичного цивільного контролю над сек-
тором безпеки і оборони — системою органів, які відпо-
відають за забезпечення безпеки і оборони держави;

— професіоналізму, відкритості та прозорості у
процесі формування і реалізації державної політики.

Крім того, у Законі України "Про основи національ-
ної безпеки" зазначається, що "…національна безпека
України забезпечується шляхом проведення виваженої
державної політики… Вибір конкретних засобів і шляхів
забезпечення національної безпеки України обумов-
люється необхідністю своєчасного вжиття заходів,
адекватних характеру і масштабам загроз національним
інтересам" [4].

Основними суб'єктами розробки та впровадження
державної політики національної безпеки є: Президент
України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів Ук-
раїни, Рада національної безпеки і оборони України,
міністерства та інші органи центральної виконавчої вла-
ди, Національний банк України, суди загальної юрис-
дикції, прокуратура України, місцеві державні адміні-
страції та органи місцевого самоврядування, Збройні
Сили України, Служба безпеки України, Служба зовні-
шньої розвідки України, Державна прикордонна служ-
ба України та інші військові формування, утворені від-
повідно до законів України, громадяни України, їх
об'єднання [5, с. 40—41].

Основоположні документи українського законодав-
ства, що визначають засади захисту національних інте-
ресів через механізм реалізації державної політики на-
ціональної безпеки, досить чітко озвучують загрози
національним інтересам України. Серед ряду загроз, що
є знайомими та добре зрозумілими всім, хто займаєть-
ся реалізацією політики національної безпеки та дослі-
джує питання забезпечення національної безпеки, на-
водяться й такі, які стали відносно новими, такими, що
визначені останніми тенденціями розвитку світового
простору. Зокрема до них відносяться "поширення те-
роризму, піратства, наркобізнесу, незаконної торгівлі
зброєю і ядерними матеріалами, транскордонної орган-
ізованої злочинності, відмивання "брудних" грошей,
незаконної міграції, торгівлі людьми, кіберзагроз" [3].

На нашу думку, саме відмивання "брудних" грошей
(доходів, одержаних злочинним шляхом) у сучасних
умовах є однією з ключових загроз забезпечення внут-
рішньополітичної, економічної та національної безпе-
ки в цілому. Це обумовлено особливою роллю фіна-
нсового сектора економіки в умовах глобалізації, зро-
стаючим значення міжнародних фінансових інститутів,
реалізацією різноманітних міжнародних та міждержав-
них проектів щодо надання допомоги та забезпечення
взаємодії у сфері міжнародних фінансових потоків.
Варто зазначити, що легалізація доходів, одержаних
злочинним шляхом, негативно впливає не лише на сек-
тор фінансів. У цілому значної шкоди зазнають всі сфе-
ри суспільного життя та національна безпека загалом.

Відповідно до Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", до-
ходи, одержані злочинним шляхом — це будь-яка еко-
номічна вигода, одержана внаслідок вчинення суспіль-
но небезпечного протиправного діяння, що передує ле-
галізації (відмиванню доходів), яка може складатися з
матеріальної власності чи власності, що виражена в пра-
вах, а так само включає рухоме чи нерухоме майно та
документи, які підтверджують право на таку власність
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або частку в ній [6]. Для того, щоб мати можливість ви-
користовувати такі доходи, необхідно здійснити їх ле-
галізацію, тобто перевести в статус офіційних доходів.
До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані з коштами
(власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинен-
ня злочину, спрямовані на приховування джерел поход-
ження зазначених коштів (власності) чи сприяння особі,
яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом
походження зазначених коштів (власності) [6].

Відповідно до Кримінального кодексу України ле-
галізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, віднесена до злочинів у сфері господарської
діяльності [7] та на нашу думку, є загрозою реалізації
національних інтересів України.

У науковій літературі зазначається, що сама лега-
лізація або ж відмивання доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, — це похідний злочин, якому обов'язково
передує процес, у результаті якого були отримані такі
доходи. Саме такі процеси і є злочинною діяльністю, яка
загрожує безпеці держави. До них зокрема відносять:

1. Наявність корупції. Корупція, відповідно до За-
кону України "Про засади запобігання і протидії ко-
рупції", це використання особою наданих їй службових
повноважень та пов'язаних із цим можливостей з ме-
тою одержання неправомірної вигоди або прийняття
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб
або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання непра-
вомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним
чи юридичним особам з метою схилити цю особу до
протиправного використання наданих їй службових по-
вноважень та пов'язаних із цим можливостей [8].

Згідно з даними, опублікованими Transparency
International, у 2013 році за Індексом сприйняття корупції
(Corruption Perceptions Index, CPI), Україна набрала 25
балів із 100 можливих і зайняла 144 місце серед 177
держав, що брали участь у дослідженні. Україна стаб-
ільно залишається у групі "підвищеного ризику" разом
з Камеруном, Іраном, Нігерією, Центральною Афри-
канською Республікою та Папуа Новою Гвінеєю. За па-
раметром політичної та фінансової корупції (складова
СРІ індексу взята з даних дослідження Political Risk
Services International Country Risk Guide) Україна у 2013
році втратила 10 позицій. В цьому дослідженні до уваги
беруться показники надмірної вибіркової протекції та
підозріло тісних зв'язків між політикою та бізнесом.
Крім того, в Україні державні установи та чиновники все
частіше вимагають від підприємств сплати хабарів, про
що свідчить падіння відповідного рейтингу України на 5
пунктів (складова СРІ індексу взята з даних досліджен-
ня World Economic Forum Executive Opinion Survey) [9].

Основними причинами погіршення Індексу сприйнят-
тя корупції в Україні стали:

1) монополізація бізнесу. Олігархічні клани актив-
но перерозподіляють бізнес-ресурси між собою та ви-
тісняють з ринків прозорість та здорову конкуренцію;

2) неможливість довгострокового планування бізне-
су. В Україні власність стає все менш захищеною, пере-
стають діяти єдині і незмінні правила ведення бізнесу
для всіх учасників ринку;

3) окупація бізнесу державними корупціонерами.
Процедури отримання дозволів на ведення бізнесу все

більше корумпуються, процвітає хабарництво при взає-
модії з державними органами, посадовці, які прийма-
ють рішення захоплюють контроль над фінансовими
потоками [9].

За прогнозами експертів на наступний рік Україна
ризикує зайняти ще нижчі позиції, ніж 2013 року.

2. Хабарництво як елемент суспільного життя. Дане
поняття у законодавстві України охоплює два види зло-
чинів: одержання хабара та давання хабара. Хабар —
це незаконна винагорода матеріального характеру, тоб-
то предмет одержання і давання хабара має виключно
матеріальний характер. Ним можуть бути майно (гроші,
матеріальні цінності), право на майно (документи, які
дають право на отримання майна, користування майном
або право вимагати виконання зобов'язань тощо), будь-
які дії майнового характеру (передача майнових вигод,
відмова від них, відмова від прав на майно, безоплатне
надання послуг майнового характеру, санаторних чи
туристичних путівок, проведення будівельних чи ремон-
тних робіт тощо). Послуги, пільги і переваги, які не ма-
ють матеріального змісту (позитивна характеристика чи
виступ у пресі, надання престижної роботи тощо), не
можуть визнаватися предметом давання-одержання
хабара [7]. На думку С. Кияниченка, "хабарництво ста-
ло проказою та нормою нашого життя не тільки в дер-
жавному виконавчому, але й в політичному сьогоденні
нашої країни" [10].

3. Шахрайство. Відповідно до ст. 190 Кримінально-
го кодексу України шахрайство — це заволодіння чу-
жим майном або придбання права на майно шляхом
обману чи зловживання довірою. Особливістю предме-
та шахрайства є те, що ним може бути як чуже майно,
так і право на таке майно. Право на майно може бути
закріплене у різних документах, наприклад, цінних па-
перах, довіреностях на право розпорядження майном,
боргових зобов'язаннях, заповітах тощо [7].

4. Розкрадання — це умисне протиправне безоплат-
не звернення певним способом державного чи гро-
мадського майна на власні потреби чи потреби іншої
особи з корисливих мотивів. Залежно від способів роз-
крадання кримінальний закон розрізняє крадіжку,
грабіж, розбій, шахрайство, вимагання, привласнення,
розтрату і розкрадання шляхом зловживання службо-
вим становищем [11].

5. Контрабандна діяльність, під якою розуміють
переміщення товарів через митний кордон України поза
митним контролем або з приховуванням від митного
контролю, вчинене у великих розмірах, а також неза-
конне переміщення історичних та культурних цінностей,
отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоак-
тивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладко-
ствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї),
спеціальних технічних засобів негласного отримання
інформації, а так само контрабанда стратегічно важли-
вих сировинних товарів, щодо яких законодавством
встановлено відповідні правила вивезення за межі Ук-
раїни (ст. 201 Кримінального кодексу України) [7]. За
даними Урядового порталу, протягом минулого року
співробітниками Державної прикордонної служби було
вилучено 1132 одиниці зброї, 13,6 тисяч боєприпасів,
майже 138 кілограмів наркотичних речовин та контра-
бандних товарів на суму близько 175 мільйонів гривень.
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Найбільше товарів було затримано на кордоні з Росією
та Польщею, а також на морській ділянці. Всього скла-
дено майже 46 тисяч протоколів про адміністративні
правопорушення з прикордонних питань та накладено
штрафів на суму понад 27 мільйонів гривень [12].

Це далеко не повний перелік видів злочинної діяль-
ності, що передує легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, проте і він вказує на
значні загрози, що виникають у сфері національної без-
пеки держави. На нашу думку, загрози від легалізації
"брудних" грошей в Україні можна визначити таким чи-
ном:

По-перше, законодавство України у сфері бороть-
би з відмиванням доходів, одержаних злочинним шля-
хом, є достатньо неефективним, про що свідчать резо-
нансні справи деяких громадян України, внаслідок яких
відбулося значне виведення коштів з економічної сис-
теми України [13, с. 10—11].

По-друге, найбільш вразливою сферою суспільства
щодо злочинної діяльності у сфері отримання доходів
є економічна система. Існування тіньового сектору в
економіці призводить до грубих порушень наявних ме-
ханізмів забезпечення розподілу і використання доходів
у суспільстві. В сучасних умовах основні зловживання
щодо отримання "чесних" доходів відбуваються у сек-
торі фінансів, який і відповідає за дохідну частину сусп-
ільного кругообігу. Внаслідок цього суспільство недо-
отримує певну частку доходів, з них не сплачуються
податки, в цілому це знижує ефективність економічної
системи.

По-третє, процес відмивання грошей в країні ство-
рює негативний імідж державі. Як зазначають О. Бан-
дурка та С. Симов'ян, "масова легалізація кримінальних
доходів включно з вищими ешелонами влади та відтік
капіталів за кордон суттєво знизили і без того невисоку
інвестиційну привабливість вітчизняної економіки" [13,
с. 12].

По-четверте, заручником ситуації, за якої відсутні
нормальні умови для розвитку, стала банківська систе-
ма України. Попередження легалізації (відмивання) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, є необхідною
умовою як для комплексного динамічного розвитку бан-
ківського сектору, так і економічної системи в цілому.
Необхідність, а в сучасних умовах і неможливість інтег-
рації банківського сектору до всесвітньої банківської
системи, змушує банкірів самостійно розробляти різно-
манітні методики боротьби з відмиванням "брудних"
грошей.

По-п'яте, легалізація доходів, одержаних злочинним
шляхом, є загрозою національній безпеці держави, ос-
кільки вона безпосередньо пов'язана з організованою
злочинністю. Незаконне отримання капіталів стає пере-
думовою організації та розвитку заборонених законом
видів економічної діяльності.

По-шосте, основними джерелами злочинних до-
ходів в сучасних умовах є наркобізнес, торгівля зброєю,
торгівля людьми, хабарництво, контрабанда, захоплен-
ня заручників, крадіжки в банківському секторі тощо.
Такі види злочинної діяльності за рахунок ризиковості
мають високу дохідність, що в подальшому сприяє знач-
ному їх розповсюдженню. З однієї сторони така
діяльність сприяє отриманню злочинних доходів, а з

іншої здійснює негативний вплив на розвиток суспіль-
ства. Зокрема незаконне розповсюдження наркотичних
засобів призводить до погіршення здоров'я нації, її ге-
нетичного та фізіологічного потенціалу, негативних тен-
денцій у культурному розвитку країни, до створення
передумов, за яких відбувається зубожіння значної ча-
стини населення тощо.

По-сьоме, саме за рахунок доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, відбувається фінансування терористич-
них організацій, що діють у багатьох країнах світу.
Підтвердженням цього є широка географія терористич-
них актів, що вчинені протягом останнього часу. Крім
цього, за рахунок таких доходів відбувається створен-
ня та фінансування злочинних організацій, що негатив-
но впливають на суспільне життя багатьох країн.

Вищеперераховані загрози національній безпеці
України свідчать про недостатню ефективність обраних
засобів у боротьбі з відмиванням доходів, одержаних
злочинних шляхом. Актуальність вказаної проблеми
підтверджена негативними тенденціями суспільного
життя. А тому, на разі необхідним є пошук можливих
шляхів удосконалення державної політики національ-
ної безпеки у досліджуваній сфері. На нашу думку, по-
трібно здійснити уточнення функцій та повноважень
суб'єктів реалізації державної політики у сфері націо-
нальної безпеки та переглянути законодавчу базу щодо
боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Підводячи загальні підсумки наукового досліджен-
ня, необхідно звернути увагу на гостроту проблеми, що
виникає у сфері отримання та відмивання доходів, внас-
лідок злочинної діяльності. Наявність таких доходів у
суспільстві сприяє поширенню різних негативних явищ
суспільного життя, що створюють загрози національній
безпеці України. Реалізація державної політики націо-
нальної безпеки України відповідно до новітніх тен-
денцій загальносвітового розвитку потребує удоскона-
лення наявних механізмів та розробки нових, більш
ефективних у сучасних умовах. Тому в подальших нау-
кових дослідженнях автор планує розглянути загальнос-
вітовий досвід боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та розробити
низку рекомендацій щодо підвищення ефективності
державної політики національної безпеки.
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