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ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ  
СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ  

 
Розглянуто причини та наслідки фінансових зловживань з огляду 

на їх вплив на економічну безпеку держави. Проаналізовано заходи проти-
дії тінізації та іллегалізації економіки та запропоновано шляхи вирішення 
проблеми. 
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Постановка проблеми. Одним з ключових питань формування 
правової держави в процесі євроінтеграційних намірів України є про-
тидія фінансовим злочинам, у т.ч. відмиванню грошей і злочинам у 
транскордонній та міжнародній сферах. Інтеграція нашої держави у 
світовий економічний простір ускладнюється відсутністю ефективної 
національної системи протидії легалізації кримінальних доходів.  

Протидія фінансовим злочинам стає невід’ємною компонентою 
державного і суспільного механізму зміцнення фінансової безпеки на 
всіх рівнях. У щорічному міжнародному рейтингу за «Індексом сприй-
няття корупції-2012» Україна посіла 144-те місце серед 176 країн [1]. 
Таку ж, як і в Україні, оцінку – 26 (на пункт нижче, ніж 2011 року) – 
отримали Республіка Конго, Сирія, Центральноафриканська Республі-
ка, Камерун та Бангладеш. Згідно з дослідженням «The Heritage 
Foundation» станом на березень 2013 р. Україна посіла 161 місце за 
«Індексом економічної свободи – 2013», опинившись у групі країн з 
«невільною» економікою [2]. 

Стан дослідження. Проблеми фінансової безпеки держави до-
сліджують українські науковці О. Барановський, З. Варналій, О. Вла-
сюк, В. Геєць, Я. Гончарук, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, В. Мунтіян, 
А. Мокій, А. Сухоруков, М. Флейчук та ін. Одними з перших питання 
фінансової безпеки досліджували В. Шлемко та І. Бінько, які у своїй 
монографії подають трактування фінансової безпеки як «такого стану 
фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, по-
даткової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до 
внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефек-
тивне функціонування національної економічної системи та економічне 
зростання» [3]. Упродовж тривалого періоду вчені заперечували, спросто-
вували, доповнювали або розширювали розуміння фінансової безпеки, 
хоча єдиного підходу так і не було досягнуто. Створення єдиної системи 
ефективного забезпечення фінансової безпеки потребує поглибленого 
вивчення передумов, ризиків і можливостей. 

Зважаючи на актуалізацію проблеми фінансових злочинів і зло-
вживань, саме визначення можливих шляхів подолання існуючих про-
блем у фінансовій сфері та вироблення механізмів протидії стало ме-
тою цього дослідження.  

Виклад основних положень. Передумови поширення тінізації 
економічних відносин в Україні виникли ще за часів колишнього 
СРСР, із посиленим нагромадженням тіньових капіталів у 1985–
1991 рр. (період «перебудови»). Умови для розвитку тіньової криміна-
льної діяльності посилювались спотвореною галузевою та регіональ-
ною структурою економіки, її надмірною монополізацією. Позначили-
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ся й відчутні помилки у здійсненні реформ, зокрема спричинених при-
скореною лібералізацією та приватизаційними процесами, розбудовою 
фінансового сектора. 

Одним із чинників значної тінізації економіки України є недос-
коналість системи оподаткування, в т.ч. його надмірність. Сам термін 
«тіньова економіка» визначає ту її частину, в межах якої суб’єкти гос-
подарювання ухиляються від сплати податків. Виходячи з цього, поте-
нційні заходи з детінізації економіки можна поділити на: 
1) удосконалення системи оподаткування, зменшення податкового 
тиску; 2) посилення контролю держави за фінансовими та товарними 
потоками суб’єктів господарської діяльності, що дало б можливість 
збільшити обсяги податкових надходжень; 3) посилення адміністрати-
вної, фінансової та кримінальної відповідальності за несплату подат-
ків, або навпаки – амністія «тіньових» доходів з одночасним поліп-
шенням умов оподаткування [4, с. 84; 5]. 

До законодавчих важелів, які використовує Україна для протидії 
відмиванню «брудних» грошей, належить Кримінальний кодекс, який 
передбачає карну відповідальність за діяльність, пов’язану з легаліза-
цією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 
Кримінального кодексу (КК) України), та за умисне порушення вимог 
законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209-1 КК). Важливі меха-
нізми протидії отриманню незаконних доходів містить і прийнятий у 
2002 р. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулю-
вання ринку фінансових послуг» [6]. Посилення правових основ про-
тидії відмиванню брудних грошей забезпечує і Закон України «Про 
банки і банківську діяльність» [7]. У Законі України «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму» [8] визначено дії, які належать 
до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, як такі, що 
пов’язані з коштами, одержаними внаслідок вчинення злочину, спря-
мовані на приховування джерел походження зазначених коштів чи 
сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину. 

Основні способи «відмивання» ефективно можуть викорис-
товуватися в усіх сферах економіки, особливо у фінансовому секто-
рі, зовнішньоекономічній діяльності та промисловості. Зокрема, 
основними правопорушеннями у фінансовій системі України є про-
типравні кредитні операції та махінації з використанням бюджет-
них коштів, що здійснюються через підроблення та фальсифікацію 
документації (бухгалтерська звітність, паспорти тощо), з викорис-
танням «компанії-оболонки». 
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Процес забезпечення фінансової безпеки охоплює: оцінку загроз 
економічній безпеці; оцінку поточного рівня забезпечення фінансової 
безпеки та ефективності запобігання шкоді від негативних дій; плану-
вання заходів із забезпечення фінансової безпеки і розробку рекомен-
дацій; бюджетне планування реалізації пропонованого комплексу за-
ходів та ін. (рис. 1). 

Моніторинг, контроль та розробка заходів з протидії фінансовим 
злочинам та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, належать 
до компетенції численних міжнародних та вітчизняних організацій, серед 
яких: ООН, що видає резолюції щодо боротьби з корпоративною корупці-
єю, Організація економічного співробітництва і розвитку, Міжамерикан-
ська конвенція боротьби з корупцією, Міжнародна торгова палата та між-
народна організація з боротьби із відмиванням «брудних» грошей (FATF), 
об’єднана Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO), Державна 
служба фінансового моніторингу та ін. 

 

 
 

Рис. 1. Заходи системи забезпечення фінансової безпеки 
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Найчастіше для «відмивання» коштів як в Україні, так і за кор-
доном використовуються кредитні та фінансові установи. Насамперед 
для махінацій використовують банки нерозвинених країн, де законо-
давство щодо боротьби з легалізацією коштів, отриманих злочинним 
шляхом, взагалі відсутнє або працює лише формально. Нелегальні фі-
нанси вкладаються в депозити, цінні папери і страхові поліси. Шляхи 
вивозу капіталу можуть бути різними: (1) фізичне переміщення готівки 
за кордон; (2) укладання зовнішньоекономічних контрактів щодо ім-
порту товарів, послуг, прав інтелектуальної власності; (3) використан-
ня схем із залученням офшорних компаній. Внаслідок цього впродовж 
останніх років для України набули загальнодержавного характеру 
проблеми, пов’язані з «відмиванням» коштів через офшорні зони, та 
незаконна компенсація відшкодуванням ПДВ [9; 10]. Поряд з позабан-
ківським грошовим обігом, у тіньовій діяльності широко використову-
ється фінансова система України. Проявами цього стали штучні банк-
рутства деяких банків, використання фондового ринку для спекуляцій 
з акціями, поширення тіньових схем у страховому секторі.  

Законом передбачено правові засади та організація діяльності із 
запобігання та протидії, в тому числі фінансового моніторингу сумнів-
них фінансових операцій. Закони та інші нормативно-розпорядчі до-
кументи виявилися недосконалими, організаційна структура та її реа-
лізація – неефективними. Зокрема, система недостатньо зорієнтована 
на запобігання злочинним спробам легалізувати доходи кримінального 
походження, не налагоджено належного зв’язку та взаємодії фінансо-
во-кредитних установ із правоохоронними органами. Система фінан-
сового моніторингу, передусім у напрямку виконання нею криміноло-
гічної функції щодо запобігання та протидії легалізації «брудних» 
грошей, часто несвоєчасно та неповно реагує на інформацію про сум-
нівні фінансові операції з ознаками відмивання, тому не відіграє своєї 
ролі інформаційно-кримінологічного засобу виявлення злочинних 
форм легалізації кримінальних доходів та злочинних угруповань, які 
використовують ці форми [11; 12]. Законодавство України покладає 
ключову функцію із запобігання та протидії фінансовим злочинам на 
органи фінансового моніторингу. Окреслено такі функції первинного 
фінансового моніторингу: (1) організаційно-управлінська; (2) контро-
лю; (3) аналітична; (4) інформаційна (див. рис. 2). 

Відповідно до результатів досліджень кожна функція первинно-
го фінансового моніторингу, в тому числі в банках, має кримінологіч-
ну складову. Первинний фінансовий моніторинг як засіб запобігання 
легалізації злочинних доходів належить до системи запобіжної анти-
кримінальної діяльності. Здійснюючи диференціацію запобіжних захо-
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дів за рівнем їх застосування, що відповідає рівню функціонування 
злочинності, її детермінантів, первинний фінансовий моніторинг охоп-
лює загальносуспільний, груповий, індивідуальний рівні. В основному 
він здійснюється на груповому рівні стосовно груп детермінантів, які 
обумовлюють факти відмивання, а також на індивідуальному рівні – 
щодо умов, обставин, які сприяють конкретному факту відмивання, 
відповідній фінансовій операції. 

 
Рис. 2. Використання первинного моніторингу  
в системі запобігання фінансовим злочинам 
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чи невдача економічних реформ у протидії тіньовому сектору в Украї-
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здійснення клієнтом банку легалізації злочинних коштів  

аналітична 

 
контролю 

ідентифікація особи клієнта, який здійснює фінансову операцію, 
перевірка видів діяльності, зіставлення з останніми предметів фі-
нансової операції, стосовно якої здійснюється моніторинг 

визначення на підставі законодавства системи і порядку фінан-
сового моніторингу, його структури, виконавців, завдань, функ-
ціональних обов’язків, засобів фінансового спостереження 

 

організаційно-
управлінська 

Функції первинного фінансового моніторингу та їх суть 

надання Уповноваженому органу Держфінмоніторингу або 
правоохоронному органу інформації про ознаки сумнівності 
фінансової операції, а також для її перевірки засобами цих 

 

інформаційна 

 
запобіжна 

1) безпосереднє запобігання легалізації злочинних доходів 
через здійснення моніторингу фінансової операції; 2) опосе-
редковане запобігання злочинності через запобігання відми-
ванню «брудних» коштів, отриманих у процесі злочинних дій  
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Єдиним шляхом для України посісти гідне місце у посткризовій 
системі міжнародного поділу праці є орієнтація на концепцію випере-
дження. Концепція випереджального розвитку передбачає спрямуван-
ня зусиль і ресурсів на розвиток тих галузей, які будуть провідними в 
економіці ХХІ століття. Серед «галузей майбутнього» повинні бути 
наукомісткі та високотехнологічні галузі: ракетно-космічна та авіабу-
дівна, точне та енергетичне машинобудування, розробки кібернетич-
них систем, програмування, виробництво напівпровідникових матеріа-
лів та забезпечення протидії фінансовим злочинам. Без реформування 
сфери протидії фінансовим злочинам, яке є одним з найактуальніших 
соціальних проблем сучасності системи державного управління, буде 
складно подолати цей опір. 

Країни з ринковою економікою в Латинській Америці засобом 
боротьби з тіньовою діяльністю визнали зміну економічної політики. 
Вони спрямували свої зусилля на зміцнення грошово-кредитної структу-
ри для скорочення доларизації, створили місцеві ринки капіталу, лібералі-
зували їх і підвищили рентабельність, а також зруйнували злочинний си-
мбіоз у господарській діяльності основного підприємства і тіньового спів-
власника. Ці заходи допомогли зменшити вплив на структуру об’єктів 
власності шляхом вилучення з неї тіньової компоненти. Для забезпечення 
виходу економіки України з тіні необхідно стимулювати з боку держави 
процеси легальних заощаджень і накопичень середнього класу. 

Для оцінки тіньової економічної діяльності використовують: 1) мі-
крометоди – прямі методи (методи вибіркових обстежень, методи безпо-
середньої перевірки, методи економіко-правового аналізу); 2) макромето-
ди – опосередковані методи (монетарний метод, метод розходжень); 
3) змішані методи (метод прихованих змінних, комплекс методів). 

В Україні поширеним є метод сталих взаємозв’язків О. Тур-
чинова [13], за яким послідовність розрахунків охоплює: перевірку 
можливості використання методичного підходу, враховуючи зміни енер-
гомісткості виробництва; визначення коефіцієнтів споживання електро-
енергії у розрахунку на одиницю ВВП або доданої вартості за галузями і 
за роками ретроспективного і прогнозованого періодів; розрахунок реаль-
них обсягів виробництва; визначення обсягів «тіньового» виробництва за 
роками аналізованого періоду; розрахунок коефіцієнтів «тінізації» вироб-
ництва; визначення реальної зміни обсягів виробництва. 

В умовах нашої країни ці проблеми ускладнюються: (1) істот-
ними розбіжностями в оцінці й структурі сфер виробництва та торгівлі 
різних міністерств та відомств (Державний комітет статистики, Дер-
жавна митна служба України, Державна податкова адміністрація, Мі-
ністерство економічного розвитку і торгівлі України та ін.); (2) знач-
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ними обсягами роздрібної торгівлі фізичних осіб, не зафіксованими 
податковою службою; (3) проблемами визначення обсягу імпорту та 
транзиту газу і нафтопродуктів трубопроводами; (4) небажанням ко-
мерційних підприємств надавати достовірну інформацію органам ста-
тистики. В Україні практично не використовуються подібні комплекс-
ні дослідження (наприклад, мікродослідження та податковий аудит) 
через високу вартість їх проведення і відсутність фінансування. 

На сучасному – посткризовому – етапі розвитку фінансова без-
пека як складова економічної безпеки держави інтенсивно вивчається. 
У фінансовому секторі українська економіка стала більш вразливою 
через втрату конкурентоспроможності, слабке управління і відсутність 
прозорості. Серед виявлених недоліків – недосконалий регламентова-
ний банківський сектор, не надто вільні ринкові структури, слабка 
конкуренція, обмеження у торгівлі. Крім того, українська економіка 
інтенсивно опиралась на резерви в іноземній валюті для підтримки 
економічного розвитку, що спричинило значний довгостроковий дефі-
цит рахунків поточних операцій. Значна його частина фінансувалася за 
рахунок припливу капіталу, який не створює заборгованості, – прямих 
іноземних інвестицій. 

Серед процесів у фінансовій сфері відбувалося одночасне зрос-
тання зовнішніх запозичень, особливо з боку приватного сектора еко-
номіки. Іноземне фінансування підтримувало зростання кредитів в 
іноземній валюті навіть для позичальників, які не одержують доходів в 
іноземній валюті. У підсумку з ризиком зміни обмінного курсу зіткну-
лися ті, хто найменше міг з ним упоратися, – громадяни, а банкам до-
велося «приборкувати» фінансові ризики. Результати дослідження у 
фінансовому секторі показали, що зарплати зростали швидше, ніж 
продуктивність, конкурентоспроможність. Головним двигуном еконо-
мічного зростання став попит на внутрішньому ринку. У посткризово-
му періоді Україна поступово повертає довіру міжнародних фінансо-
вих інститутів, бо намагається своєчасно виконувати свої боргові зо-
бов’язання.  

Стратегічна загроза посилення іллегалізації господарської дія-
льності у різних сферах економіки обумовлює потребу в стратегічних 
рішеннях щодо окреслення процесу легалізації національної економі-
ки. При цьому масштаби проникнення іллегального сектора в офіційну 
економіку, рівень інституційного оформлення нелегальної діяльності 
досягли такого розвитку, що недостатньо застосовувати лише заходи 
покарання за окремі злочини, посилення захисту прав власності, спро-
щення процедур реєстрації – необхідно виробити комплексну систему 
протидії цьому негативному економічному явищу. 
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Висновки. Системна легалізація економіки повинна охоплюва-
ти: (1) визначення залежності динаміки іллегалізації від зміни зовніш-
ніх та внутрішніх чинників; (2) вивчення законодавчо-нормативної 
бази та засобів протидії іллегалізації у країнах з перехідною економі-
кою та розвинених країнах з нижчим рівнем іллегалізації; (3) визна-
чення й усунення недоліків у вітчизняному законодавстві; (4) оцінку 
адаптивності проаналізованого законодавства до умов України; (5) тес-
тування управлінських рішень у сфері регуляторної політики, врахо-
вуючи ризики іллегалізації зовнішнього та внутрішнього секторів.  
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Наконечная Н.В., Щурко У.В. Противодействие финансовым 
преступлениям как предпосылка формирования эффективной систе-
мы финансовой безопасности 

Рассмотрены причины и последствия финансовых злоупотребле-
ний, учитывая их влияние на экономическую безопасность государства. 
Проанализированы меры противодействия тенизации и иллегализации 
экономики и предложены пути решения проблемы. 

Ключевые слова: противодействие финансовым преступлениям, эко-
номическая безопасность государства, система финансовой безопасности. 

 

Nakonechna N.V., Shchurko U.V. Counteracting financial crimes as 
a prerequisite of establishing an efficient system of financial security 

The article deals with the causes and consequences of fraud because of 
their impact on the economic security of the state. The countermeasures of 
shadowing and illegalization of economy are analyzed, and the ways of solving 
the problems are offered. 

Key words: countering financial crimes, economic security of the state, 
the system of financial security. 
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ФОРМУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  

 
Досліджуються методологічні основи економічної безпеки держа-

ви. Система національної економічної безпеки аналізується з позицій нелі-
нійності та складності економічних процесів. Обґрунтовується необхід-
ність розширення категоріального апарату економічної безпеки такими 
поняттями, як «синергетичний ризик», «синергетична загроза», «сине-
ргетичний ефект».  

Ключові слова: система економічної безпеки держави, система 
економічних загроз, синергетична економіка, синергетичний ефект, сине-
ргетичний ризик, синергетична загроза, зона синергетичного ефекту. 

 

Постановка проблеми. Глобалізація, взаємозалежність еконо-
мік та суспільств, яка постійно посилюється, виникнення нових загроз 
безпеці держав суттєво зменшили актуальність лінійного підходу, зо-
рієнтованого на один вимір. Світове суспільство стало незворотно вза-
ємозалежним, у ньому постійно пересуваються робоча сила, ідеї, това-
ри і ресурси. В такому світі необхідна нова культура безпеки, яка про-
никає крізь кордони.  


