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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ 

ТІНЬОВИХ ДОХОДІВ ТА БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 
 

Елементом фінансової і економічної системи країни, без участі якого легалізація доходів, 

отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму неможливі, є банківська система 

країни, що виступає не лише як посередник між учасниками легалізації незаконних доходів, але й 

як самостійний учасник процесу легалізації. 

Відсутність чи недосконалість нормативно-правової бази призводить до зростання рівня 

тіньових потоків в Україні. Тому на основі аналізу недоліків нормативно-правової бази щодо 

детінізації фінансових потоків, в т.ч. в банківській системі України, розроблено рекомендації для 

вирішення цієї проблеми (рис. 1). 
 

 

- гармонізувати та привести у відповідність до 

міжнародних стандартів вітчизняну нормативно- 

правову базу та усунути наявні в ній протиріччя;  

- впровадити жорсткі санкції, обмеження та 

систему покарань, які б стимулювали фізичних та 

юридичних осіб до легальної діяльності;  

- розробити для державних організацій та 

установ власну захищену операційну систему із 

закритим кодом, яка буде єдиною та обов’язковою 

для всіх державних структур, що допоможе 

запобігти ненавмисний витік інформації та значну 

частину кібератак;  

- створити структурний підрозділ, який би 

спеціалізувався на протидії тінізації фінансових 

потоків та корупції 

- прийняти Закон «Про детінізацію фінансових потоків»;  

- розробити Антикорупційний кодекс для організацій та 

підприємств;  

- внести зміни до Наказу Міністерства економіки України 

№123 «Про затвердження Методичних рекомендацій 

розрахунку рівня тіньової економіки», вдосконаливши 

методику розрахунку рівня тіньової економіки в Україні з 

огляду на її недосконалість;  

- прийняти Закон «Про протидію кіберзлочинності»; 

- внести зміни до Закону України № 2121-III «Про банки та 

банківську діяльність» від 07.12.2000 р., які б дозволили при 

інкасаторській службі державних банків створити підрозділ, 

який здійснюватиме кожного разу при обслуговуванні 

банкомату виявлення та знешкодження скімінгових пристроїв;  

- ще більше обмежити список дозволених Розпорядженням 

Кабінету міністрів України N 143-р «Про перелік офшорних 

зон» від 23.02.2011 р. для використання в господарській 

діяльності офшорних зон та здійснювати контроль за 

операціями на суми, більші 10 тис. євро з використанням 

офшорних компаній чи банків 

Рекомендації щодо вдосконалення недоліків нормативно-правової бази України 

 

Законодавчий напрям Загальні напрями реформування 

 

Рис. 1. Рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази  

в частині регулювання протидії легалізації тіньових доходів в Україні 

Впровадження запропонованих рекомендацій дасть змогу адаптувати національне 

законодавство до сучасних вимог та потреб, а також європейських стандартів. Такі заходи є 

ефективними в сучасних умовах, оскільки відповідають міжнародним вимогам та пристосовані до 

особливостей та потреб України. Дотримання цих рекомендацій дасть змогу знизити рівень 

тіньової економіки в Україні, здійснити ефективну діяльність в сфері протидії легалізації тіньових 

доходів в банківській системі України та підвищити рівень економічної освіченості населення. 

 


