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3. Для характеристики правничих та державницьких процесів е ве
льми плідним використання категорій інших наук, наприклад суто філософ
ських, як то у 3. Пуфеццорфа, зокрема естетичних, що є вже сталою практи
кою у світовому правознавстві1, але не є такою у правознавстві вітчизняному.

Можуть бути й інші висновки з вищевикладеного, наприклад, про 
необхідність вивчення спадщини видатного німецького філософа права 
або прю кріпацьке чи то рабське мислення (тобто ігнорування спріямованості 
на "благо всіх") багатьох керманичів сучасної України, але для нас сьогодні, як 
удасться, найбільш актуальними і водночас корисними є саме ці.

З урахуванням перспектив приєднання України до Європейського спів
товариства, у статті досліджені аспекти міжнародного співробітництва суб'єк
тів державного фінансового моніторингу з відповідними державними орга
нами іноземних держав щодо обміну досвідом та інформацією з питань регу
лювання та нагляду за діяльністю фінансових установ у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, "відмивання доходів", міжнародне 
співробітництво, принцип взаемноапі договору, запобігання та протидія легм т ції 
доходів, одержаних злочинним шляхом.

С учетом перспектив присоединения Украины к Европейскому содруже
ству, в статье исследованы аспекты международного сотрудничества субъек
тов государственного финансового мониторинга с соответствующими госу
дарственными органами иностранных государств по обмену опытом и инфо
рмацией, связанной с регулированием и надзором за деятельностью финан
совых учреждений в сфере предупреждения и проти водействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию 
терроризма.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, “отмывание доходов", междуна
родное сотрудничество, принцип взаимности договора, предупреждение и противо
действие легализации доходов, полученных преступным путем.

With the prospects of Ukraine's accession to the European community, in this 
paper the aspects of coopération mezhdunorodnom entities of State financial moni- 
toring with the relevant govemment authorities of foreign countries to exchange
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З поступовим приєднанням України до Європейського співтоварис
тва акт уальним  залишається міжнародне співробітництво суб'єктів д е р  
жавного фінансового моніторингу з відповідними державними органами 
іноземних держав щодо обміну досвідом та інформацією з питань регу
лювання та нагляду за діяльністю фінансових установ у сфері запобіган
ня та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму.

Відповідно до загальних засад міжнародного співробітництва у сфе
рі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму міжнародне співробі
тництво у цій сфері здійснюється суб'єктами державного фінансового 
моніторингу за принципом взаємності відповідно до Закону України "Про 
запобігання та протт-щію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло
чинним шляхом, або фінансуванню тероризму" [1], міжнародних договорів 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, 
інших нормативно-правових актів з урахуванням рекомендацій та стан
дартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей 
(FATF), Спеціального експертного комітету Ради Європи з питань оцінки захо
дів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (M O NEYVAL), 
Європейського Союзу, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Егмо- 
нтської групи підрозділів фінансових розвідок. Організації Об'єднаних Націй.

Спеціально уповноважений орган відповідно до міжнародних дого
ворів України за принципом взаємност і чи з власної ін іц іа т и ви  здійснює 
міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав 
у частині обміну досвідом та інформацією, пов'язаною із запобіганням та 
протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля
хом, або фінансуванню тероризму.

Надання Спеціально уповноваженим органом відповідному органу іно
земної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється за умови 
забезпечення органом іноземної держави т от ожного д ію чом у в У кр а їн і 
національного режиму її захисту та використання виключно для цілей 
кримінального судочинства у кримінальних провадженнях щодо легалі
зації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу
вання тероризму.

Виконання Спеціально уповноваженим органом запиту в ідп ов ідно 
го органу інозем ної держави  є підставою для витребування ним необхід
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ної для виконання запиту інформації (у тому числі такої, що становить 
банківську або комерційну таємницю), копій документів у органів дер
жавної влади, підприємств, установ, організацій та суб'єктів первинного 
фінансового моніторингу.

Відмова або відстрочення задоволення запиту щодо міжнародного 
співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійс
нюється лише на підставі міжнародних договорів, стороною яких є Україна.

На виконання відповідного запиту у п овн оваж ен ого  органу  інозем 
н о ї держ ави  про зупинення відповідної фінансової операції як такої, що 
може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних зло
чинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Спеціально уповноважений 
орган має право доручити суб'єкту первинного фінансового моніторингу 
зупинити чи поновити проведення або забезпечити моніторинг фінан
сової операції відповідної особи протягом строку, встановленого цим 
запитом. Порядок зупинення та поновлення такої фінансової операції 
визначається суб'єктом державного фінансового моніторингу, що здійс
нює регулювання і нагляд за суб'єктами первинного фінансового моні
торингу, в межах його повноважень [2].

Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля
хом, або фінансуванню тероризму щодо виконання судових рішень, які 
стосуються конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, поклада
ється на Міністерство юстиції України, а в частині вчинення процесуаль
них дій у межах кримінального провадження щодо легалізації (відми
вання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування теро
ризму -  на Генеральну прокуратуру України.

Доходи, одержані злочинним шляхом, що були конфісковані у 
зв'язку з кримінальним провадженням щодо легалізації (вимивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та підляга
ють поверненню в Україну або в іноземну деріжаву, спрямовуються від
повідно до міжнародного договору України з цією державою щодо роз
поділу конфіскованих активів чи доходів від ріозміщення цих активів. 
Кошти, одержані Україною за таким міжнародним договором, зарахову
ються до спеціального фонду Державного бюджету України, якщо інше 
не встановлено законом.

Спеціально уповноважений орган та інші суб'єкти державного фі
нансового моніторингу у межах своїх повноважень забезпечують співро
бітництво з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиван
ням грошей (ГАТГ) та іншими міжнародними організаціями, діяльність 
яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
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В Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законів Украї
ни визнаються вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних 
органів іноземних держав, що набрали законної сили, стосовно осіб, які 
мають доходи, одержані злочинним шляхом.

В Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законів Украї
ни визнаються  вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних 
органів іноземних держав, що набрали законної сили, щодо конфіскації 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або еквівалентного їм майна, що 
знаходяться на території України.

Конфісковані доходи, отримані злочинним шляхом, або еквівалент
не їм майно на підставі відповідного міжнародного договору України 
можуть бути повністю або частково передані іноземній державі, судом 
або іншим компетентним органом якої винесено вирок (рішення) щодо 
конфіскації.

Рішення про видачу іноземній державі осіб, які вчинили злочини, 
пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванням тероризму, та рішення щодо транзитного 
перевезення зазначених осіб по території України приймається на під
ставі зобов'язань України відповідно до міжнародних договорів України.

У разі якщо Україна не має відповідного м іжнародного договору з іно
земною державою, що запитує видачу, зазначені особи можуть бути видані за 
злочини, пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних зло
чинним шляхом, або фінансуванням тероризму, виклю чно за ум ови до
т рим ання принципу взаємності.

Спеціально уповноважений орган відповідно до покладених на ньо
го завдань:

1) вносить пропозиції щодо розроблення законодавчих актів з пи
тань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержа
них злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

2) подає запити до органів виконавчої влади, органів місцевого самовря
дування, суб'єктів господарювання щодо одержання інформації і копій до
кументів, необхідних для виконання покладених на нього завдань;

3) співпрацює з органами виконавчої влади, іншими державними орга
нами, задіяними в системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

4) у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція 
або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути 
пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванням тероризму, подає до правоохоронних орга
нів, уповноважених приймати рішення згідно з кримінальним процесуа
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льним законодавством, а також розвідувальних органів України для здій
снення оперативно-розшукової діяльності відповідні узагальнені матері
али, додаткові узагальнені матеріали та одержує від них інформацію про 
хід їх розгляду;

5) у разі наявності достатніх підстав підозрювати, що фінансова 
операція або клієнт пов'язані із вчиненням діяння, визначеного Кримі
нальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, 
п одає  інформацію до відповідного правоохоронного або розвідувального 
органу України у вигляді узагальнених матеріалів [3];

6) бере участ ь  у міжнародному співробітництві з питань запобіган
ня та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму;

7) проводить аналіз методів та фінансових схем легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

8) проводит ь  узагальнення стану здійснення державними органами 
заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло
чинним шляхом, або фінансуванню тероризму в державі;

9) п огодж ує  проекти нормативно-правових актів суб'єктів держав
ного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалі
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу
ванню тероризму;

10) проводит ь  аналіз ефективності заходів, функціонування систе
ми фінансового моніторингу в державі на підставі інформації, наданої 
органами державної влади;

11) от римує від суб'єктів первинного фінансового моніторингу ін
формацію щодо від стеження (моніторингу) фінансових операцій клієн
тів, операції яких стали об'єктом фінансового моніторингу;

12) забезпечує виконання завдань, сприяє виявленню у фінансових 
операціях ознак використання доходів, одержаних злочинним шляхом;

13) вимагає від суб'єктів первинного фінансового моніторингу до
тримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму, і в разі виявлення порушень законодавства 
вживає заходів, передбачених законами, а також повідомляє про це ор
ган, що здійснює нагляд за таким суб'єктом первинного фінансового 
моніторингу;

14) забезпечує здійснення державної політики у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля
хом, або фінансуванню тероризму і забезпечує координацію діяльності 
державних органів у цій сфіері;

15) забезпечує відповідно до закону організацію та координацію ро
боти з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів
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державної влади з питань фінансового моніторингу та працівників суб'єктів 
первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фі
нансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) до
ходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму на 
базі відповідного навчального закладу, що належить до сфери управлін
ня Спеціально уповноваженого органу;

16) надає відповідно до законодавства суб'єктам державного фінан
сового моніторингу інформацію для підвищення ефективності здійснен
ня нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніто
рингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму (обсяг та порядок надання такої інформації визначаються спіль
ними нормативно-правовими актами суб'єктів державного фінансового 
моніторингу);

17) повідомляє  суб'єкта первинного фінансового моніторингу після 
надходження відповідної інформації від правоохоронних органів, упов
новажених приймати рішення відповідно до кримінального процесуаль
ного законодавства, про факт початку досудового розслідування (або про 
фіакт закриття кримінального провадження в ході досудового розсліду
вання) за повідомленнями такого суб'єкта, що надійшло до спеціально 
уповноваженого органу, а також надає йому інформацію про прийняті суда
ми рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повід
омленням відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу.

Порядок такого повідомлення та інформування суб'єкта первинно
го фінансового моніторингу і суб'єкта державного фінансового моніто
рингу встановлюється центральним органом виконавчої влади, що за
безпечує формування державної політики у сфері запобігання і протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму;

18) бере участь за дорученням Кабінету Міністрів України у підгото
вці відповідних міжнародних договорів України;

19) виконує  інші функції, що випливають з покладених на нього за
вдань, та здійснює інші повноваження відповідно до закону.

На підставі викладено можна зробити висновки:
По-перше, органи держ авної влади, що провадять діяльність у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у разі виявлення під 
час виконання своїх функцій фінансових операцій, стосовно яких є підо
зра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму або пов'язані з осо
бами, стосовно яких застосовані міжнародні санкції зобов'язані:

- повідомити Спеціально уповноважений орган про такі операції;
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- надавати Спеціально уповноваженому органу інформацію (копії 
документів), необхідну для виконання покладених на нього завдань.

Неправомірна відмова в наданні такої інформації, несвоєчасне або 
неповне її надання т ягнут ь  за собою відповідальність посадових осіб 
органів державної влади відповідно до закону.

Надання органами державної влади Спеціально уповноваженому орга
ну інформації про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізаці
єю (відмиванням) доходів, одеріжаних злочинним шляхом, або фінансу
ванням тероризму, не є порушенням банківської або комерційної таємниці.

Посадові особи та інші працівники органів державної влади не не
суть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та криміна
льної відповідальності за подання Спеціально уповноваженому органу 
інформації прю фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легаліза
цією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінан
суванням тероризму.

По-друге, суб 'єкт и господарювання, підприємст ва, уст анови, орга
н іза ц ії незалежно від форми власності, що не є суб'єктами первинного 
фінансового моніторингу, відповідно до пункту 2 частини першої статті 
20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" 
зобов'язан і надавати на запит Спеціально уповноваженого органу:

- інформацію, пов'язану з аналізом фінансових операцій, що стали 
об'єктом фінансового моніторингу;

- довідки та копії документів (у тому числі тих, що становлять бан
ківську або комеріційну таємницю), необхідні для виконання цим орга
ном покладених на нього завдань у сфері боротьби з легалізацією (відми
ванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням 
тероризму.

Посадові особи та інші працівники суб'єктів господарювання, під
приємств, установ, організацій та органів державної влади не несуть ди
сциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної від
повідальності за надання Спеціально уповноваженому органу інформа
ції згідно з вимогами Закону України "Про запобігання та протидію ле
галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фі
нансуванню тероризму".
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У М З І М З : 3 4 1  І  ХАБАРНИЦТВО ТА КОРУПЦІЯ
ІІЙ П Цицюра 1 ЯК ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ 

І  ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Аналізується проблема хабарництва та корупції у системі державної 
служби в умовах сучасної України. Наведено особливості хабарництва та 
корупції у системі державної служби. Визначено сутність понять "корупція" 
та "хабарництво" в науковій літературі.

Ключові слова: хабарництво, корупція, види корупції, корупційні діяння.

Анализируется проблема взяточничества и коррупции в системе госу
дарственной службы в условиях современной Украины. Приведены особенно
сти взяточничества и коррупции в системе государственной службы. Определена 
сущность понятий "коррупция" и "взяточничество" в научной литературе

Ключевые слова: взяточничество, коррупция, виды коррупции, коррупцион
ного деяния.

The problem of bribery and corruption is analysed in the system of 
government service in the conditions of modern Ukraine. The features of bribery 
and corruption are resulted in the system of government service. Certainly essence 
of concepts "corruption" and "bribery" in scientific literature.

Key words: bribery, corruption, types o f corruption.

Розумінню правової природи корупції!них проявів на теренах 
України вже не одна сотня років, проте її сутність, як видається, не стала 
зрозуміл ішою. З огляду на це важливого значення набуває встановлення 
змісту поняття "корупція" та "хабарництво". Відразу зазначимо, що ви
значення цих понять не є самоціллю та суто теоретичним уділом, а має 
глибинні практичні коріння, оскільки у правозастосовчому аспекті дасть 
можливість виробити адекватні та дієві засоби протидії цим суспільно- 
небезпечним явищам. Виявленням, аналізом та визначенням корупції та 
хабарництва займалися і займаються ціла низка наук, в тому числі і 
кримінологія, яка з усіх суспільних наук найближче стоїть на шляху до 
пізнання останніх. Поняття "хабарництво" в юридичній літературі не ха
рактеризується таким розмаїттям думок, як поняття "корупція".
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