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Боротьба з легалізацією (відмиванням) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуван-
ням злочинності є невід'ємною складовою бороть-
би із злочинністю, що набула сьогодні особливої 
актуальності. 

Глобалізація світових господарських зв'язків 
та впровадження у фінансову сферу новітніх тех-
нологій одночасно з розвитком суспільства підви-
щують уразливість міжнародної фінансової систе-
ми, що дає змогу злочинцям у різних державах ле-
галізувати незаконні доходи і фінансувати зло-
чинність. 

Легалізація незаконних доходів відбувається 
переважно у банківській сфері, системі страхуван-
ня, на ринку капіталів, а також в індустрії розваг, 
зокрема з використанням казино. Крім того, як го-
ловні канали відмивання грошей використову-
ються ті галузі економіки, де можна без труднощів 
і в широкому масштабі застосовувати підроблені 
рахунки, накладні тощо. 

На підставі рекомендацій світового співтова-
риства в Україні було створено організаційно-пра-
вовий механізм протидії легалізації доходів, здо-
бутих злочинним шляхом. Складовою механізму є 
система суб'єктів, уповноважених виявляти фінан-
сові операції, пов'язані з легалізацією доходів, здо-
бутих злочинним шляхом. Ця система складається 
з органів державної виконавчої влади і суб'єктів 
господарювання різних форм власності (суб'єктів 
первинного фінансового моніторингу), які здійс-
нюють діяльність, пов'язану із наданням фінансо-
вих послуг. У процесі надання фінансових послуг 
відбувається рух грошових коштів. Саме під час 
вчинення фінансових операцій, пов'язаних із ру-
хом грошових коштів, зазначені суб'єкти здійсню-
ють фінансовий моніторинг, зокрема: порівнюють 
ознаки фінансових операцій, що здійснюються, з 
визначеними законом ознаками фінансових опе-
рацій, що можуть бути пов'язані з легалізацією 
злочинних доходів, і в подальшому на основі наяв-
них фактичних даних здійснюють перевірку і роб-
лять висновок про їх зв'язок із легалізацією зло-
чинних доходів. 

Зазначені вище відносини з приводу контролю 
фінансових операцій здійснюються на підставі За-
кону України «Про запобігання та протидію лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом» від 28.11.2002р. (далі - Закон) [2] та 

нормативно-правових актів, які регулюють бан-
ківську, страхову та інвестиційну діяльність, пи-
тання надання інших фінансових послуг тощо. 
Але на сьогоднішній день відкритим залишається 
питання про те, в межах предмета правового регу-
лювання якої галузі права їх слід розглядати. Ад-
же це є відносинами певного виду, що регулюють-
ся певним методом і тому не можуть існувати за 
межами системи права. До того ж, питання норма-
тивно-правового регулювання здійснення фінан-
сового моніторингу досліджувалися багатьма вче-
ними-юристами, такими як: Клименко А. О., Біло-
ус В. Т., Воронова Л. К , Савченко Л. А., Чуні-
хіна Л. М. та інші, але жоден із них не розглядав 
його в межах предмета регулювання конкретної 
галузі права. 

Оскільки критеріями розподілу норм права по 
галузях прийнято вважати предмет і метод право-
вого регулювання, то, на нашу думку, аналіз су-
часного стану фінансового моніторингу слід роз-
почати з висвітлення складу правовідносин з при-
воду його здійснення. 

Діяльність суб'єктів первинного та державного 
фінансового моніторингу щодо контролю фінан-
сових операцій, що пов'язані з легалізацією доходів, 
здобутих злочинним шляхом, називається фінан-
совим моніторингом і є формою фінансового кон-
тролю [6J. Залежно від ознак фінансових опера-
цій, фінансовий моніторинг поділяється на внут-
рішній, що здійснюється суб'єктами первинного 
фінансового моніторингу, та обов'язковий, що здійс-
нюється суб'єктами державного фінансового мо-
ніторингу. 

Правовий статус суб'єктів правовідносин, у 
зв'язку із здійсненням цієї діяльності, закріпле-
ний у спеціальному та галузевих законах, які ре-
гламентують діяльність окремих суб'єктів фінан-
сового моніторингу, причому контроль фінансо-
вих операцій визначений як юридичний обов'язок 
останніх. 

Дії фізичної або юридичної особи, які виража-
ють її бажання здійснити фінансову операцію, є 
юридичним фактом, який зумовлює виникнення 
правовідносин з приводу здійснення фінансового 
моніторингу, і виражається у формі договору з 
банком про відкриття рахунку або передачі каси-
ру квитанції про переказ грошей. Саме з цього мо-
менту працівник фінансової установи, який вис-
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тупає від її імені, починає здійснювати процедури 
та застосовувати методи фінансового моніторингу. 

Особливістю суб'єктного складу правовідно-
син є наявність дворівневої системи контролю-
ючих суб'єктів. Суб'єктами правовідносин висту-
пають: 

органи державної виконавчої влади (суб'єкти 
державного фінансового моніторингу), перелічені 
в ч. З ст. 4 та ч. 1 ст. 10 Закону - центральні органи 
виконавчої влади (Державна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку, Державна комісія з ре-
гулювання ринків фінансових послуг України) та 
Національний банк України, які відповідно до за-
кону виконують функції регулювання та нагляду 
за діяльністю юридичних осіб, іцо забезпечують 
здійснення фінансових операцій, та спеціально 
уповноважений орган виконавчої влади з питань 
фінансового моніторингу - центральний орган ви-
конавчої влади із спеціальним статусом Держав-
ний комітет фінансового моніторингу України; 

юридичні особи (суб'єкти первинного фінансо-
вого моніторингу), перелічені в ч. 2 ст. 4 Закону -
банки, страхові та інші фінансові установи, пла-
тіжні організації, члени платіжних систем, еквай-
рингові та клірингові установи, товарні, фондові 
та інші біржі, професійні учасники ринку цінних 
паперів, інститути спільного інвестування, граль-
ні заклади, ломбарди, юридичні особи, які прово-
дять будь-які лотереї, підприємства, організації, 
які здійснюють управління інвестиційними фон-
дами чи недержавними пенсійними фондами, 
підприємства й об'єднання зв'язку, інші некре-
дитні організації, що здійснюють переказ грошо-
вих коштів, інші юридичні особи, які відповідно 
до законодавства здійснюють фінансові операції; 

фізичні та юридичні особи, які здійснюють 
фінансові операції за посередництвом суб'єктів пер-
винного фінансового моніторингу. 

Спеціально уповноваженим органом виконав-
чої влади з питань фінансового моніторингу, про 
який ідеться в Законі, є Державний комітет фінан-
сового моніторингу України (далі - Держфінмо-
ніторинг України), запроваджений відповідно до 
Указу Президента України від 24.12.2004 р. 
№ 1527/2004 [3]. Цей орган займає особливе 
місце серед зазначених суб'єктів, що зумовлено 
специфікою покладених на нього завдань і функ-
цій. Так, одним із основних завдань Держфінмо-
ніторинту України є «збирання, оброблення та ана-
ліз інформації про фінансові операції, що підляга-
ють обов'язковому фінансовому моніторингу». 
Цей орган за наявності достатніх підстав для від-
несення фінансової операції до такої, що може бу-
ти пов'язана з легалізацією (відмиванням) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу-
ванням тероризму, надає правоохоронним орга-
нам, згідно з їх компетенцією, відповідні узагаль-
нені матеріали; сприяє виявленню в фінансових 
операціях ознак використання доходів, одержа-
них злочинним шляхом; здійснює у сфері запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуван-

ню тероризму методичне забезпечення суб'єктів 
первинного фінансового моніторингу, а також 
центральних органів виконавчої влади та інших 
державних органів, які відповідно до законодав-
ства виконують функції регулювання та нагляду 
за такими суб'єктами, та координує заходи, що 
проводяться ними в цій сфері; аналізує ефектив-
ність заходів, що вживаються суб'єктами первин-
ного фінансового моніторингу для запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, і фінансуванню теро-
ризму; забезпечує ведення в установленому зако-
нодавством порядку обліку фінансових операцій, 
які мають ознаки таких, що підлягають фінансово-
му моніторингу [2]. 

Аналіз завдань і функцій Держфінмоніторингу 
свідчить про те, що основним призначенням Дер-
жавного комітету фінансового моніторингу Украї-
ни є здійснення контролю фінансових операцій, 
який провадиться ним у формі фінансового моніто-
рингу, з метою виявлення таких, що пов'язані з ле-
галізацією доходів, здобутих злочинним шляхом, а 
також організація аналогічної діяльності суб'єктів 
первинного фінансового моніторингу. Враховуючи 
викладене, робимо висновок, що Державний комі-
тет фінансового моніторингу України є спеціаль-
ним органом державного фінансового контролю. 

Аналізуючи завдання Національного банку 
України, Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку та Державної комісії з регулю-
вання ринків фінансових послуг України у сфері 
протидії легалізації злочинних доходів, ми дійшли 
висновку, що ці органи не є суб'єктами правовід-
носин з приводу здійснення фінансового моніто-
рингу, оскільки безпосередньо не здійснюють конт-
роль фінансових операцій. Хоча Закон і відносить 
їх до суб'єктів державного фінансового моніто-
рингу, але зазначені органи виконують лише 
функції адміністративного регулювання діяль-
ності відповідних суб'єктів первинного фінансо-
вого моніторингу у зазначеній сфері. Тому, на на-
шу думку, віднесення цих органів до суб'єктів дер-
жавного фінансового моніторингу недоцільно. 

Об'єктом правовідносин, що розглядаються є 
всі, без винятку, фінансові операції, які здійсню-
ються за участю фізичних та юридичних осіб і за по-
середництвом участю суб'єктів первинного фінан-
сового моніторингу. 

Метою фінансового моніторингу є виявлення 
«фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з 
легалізацією (відмиванням) доходів». А згідно із 
ст. 2 Закону «до легалізації (відмивання) доходів 
відносяться дії, спрямовані на приховування чи 
маскування незаконного походження коштів або 
іншого майна чи володіння ними, прав на такі кош-
ти або майно, джерела їх походження, місцезна-
ходження, переміщення, а так само набуття, воло-
діння або використання коштів або іншого майна, 
за умови усвідомлення особою, що вони були до-
ходами» [2]. Легалізація доходів, здобутих зло-
чинним шляхом, є також злочином, передбаченим 
ст. 209 Кримінального кодексу України [1]. 
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Але що ж є доходами, які одержані злочинним 
шляхом? Такими доходами Закон називає будь-
яку економічну вигоду, одержану внаслідок вчи-
нення суспільно небезпечного протиправного 
діяння, що передує легалізації (відмиванню) до-
ходів. Іншими словами, це грошові кошти, які на 
стадії формування державних грошових фондів 
були приховані або в інший спосіб потрапили до 
тіньового обігу. Під останнім більшість учених ро-
зуміють сукупність суспільних відносин з приво-
ду обігу доходів громадян, що отримуються від 
неврахованих і неоподатковуваних державою ви-
дів економічної діяльності, в тому числі за рахунок 
скоєння суспільно-небезпечних протиправних 
діянь [4]. Отже, фінансовий моніторинг має на 
меті виявлення фінансових операцій, предметом 
яких є фінанси, що утворилися внаслідок здійс-
нення забороненої державою діяльності, у зв'язку 
з чим неконтрольовані та неоподатковані. Основ-
ним його завданням є виявлення грошових кош-
тів, які так чи інакше не потрапили до централізо-
ваних або децентралізованих державних фондів. 

Так, розглядаючи можливості виконання фун-
кції щодо забезпечення повної та своєчасної мобі-
лізації коштів, які належать бюджетам усіх рівнів, 
Державна податкова адміністрація України зазна-
чила, що значні резерви податкових надходжень 
слід виявляти у сфері тіньової економіки, визна-
чаючи схеми ухилень і потенційні надходження» 
(лист ДПА України від 27.08.1999 р. № 13059/7/ 
20-3012). Отже, і доходи, здобуті злочинним шля-
хом, не розглядаються як потенційні надходження 
до державного та місцевих бюджетів. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що 
правовідносини з приводу здійснення фінансово-
го моніторингу мають такі характерні ознаки: 

1) вони є формою реалізації публічного інтере-
су, оскільки метоюздійснення фінансового моні-
торингу є виявлення злочинів та грошових кош-
тів, які мали стати джерелом формування публіч-
них грошових фондів, однак вийшли за межі за-
конного грошового обігу; 

2) вони виникають у сфері фінансової діяль-
ності держави, враховуючи той факт, що грошові 
кошти, які були предметом незаконних операцій, 
переходять у власність держави; 

3) обов'язковим суб'єктом відносин виступає 
держава та суб'єкти первинного фінансового мо-
ніторингу, на які законом покладено функції дер-
жави по виявленню фінансових операцій, пов'яза-
них з легалізацією доходів, здобугих злочинним 
шляхом; 

4) відносини мають грошовий і майновий ха-
рактер - контролю підлягають лише грошові кош-
ти, майно та права на них, які є об'єктом фінансо-
вих операцій; 

5) відносини носять імперативний характер, 
оскільки виникають на підставі нормативно-ира-
вового акта, а не з ініціативи учасників відносин. 

Розглянуті правовідносини за своїми ознаками 
найбільш подібні до фінансових, оскільки сучасна 
фінансово-правова наука під предметом фінансо-
вого права розглядає відносини з приводу форму-
вання, розподілу та використання публічних 
фінансів [5]. А відносини з приводу здійснення 
фінансового моніторингу є формою вираження 
публічного інтересу і здійснюються з метою мобі-
лізації грошових коштів, що знаходяться в тіньово-
му обігу для формування централізованих грошо-
вих фондів. 

Отже, такі правовідносини є однорідними і ре-
гулюються системою відносно відокремлених від 
інших і пов'язаних між собою фінансово-правових 
норм, які утворюють самостійний структурний 
підрозділ фінансового права - інститут. 

Зважаючи на викладене, пропонуємо розгляда-
ти правові основи здійснення фінансового моніто-
рингу як інститут фінансового права, правовідно-
сини з приводу здійснення фінансового моніто-
рингу вважати фінансово-правовими, а державний 
комітет фінансового моніторингу наділити спеці-
альним правовим статусом. 
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