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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Сьогодні в Україні питання, пов’язані із запобіганням та протидією 

легалізації доходів одержаних злочинних шляхом, набули великої 

актуальності і перебувають у центрі уваги нашого суспільства.  

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що одним з основних 

результатів припинення легалізації злочинних доходів є конфіскація активів, 

одержаних злочинним шляхом, та їх зарахування до Державного бюджету, 

що особливо необхідно в умовах значного дефіциту бюджету України. 

Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, становить серйозну 

небезпеку для законної економічної діяльності, дестабілізації існуючих 

фінансової та валютної систем, зниження добробуту населення, наповнення 

державного бюджету. В Україні на законодавчому рівні сформована 

національна система запобігання та протидії злочинам, а саме створені і 

визначені органи та підрозділи, на які покладено функції щодо розслідування 

злочинів з відмивання коштів. 

Також в Україні важливим та актуальним залишається питання 

формування цілісної системи державного фінансового моніторингу, 

вирішення якого сприятиме подальшому соціально-економічному розвитку 

країни, реальному реформуванню бюджетної системи та системи соціального 

забезпечення населення, ефективному використанню державної власності, 

забезпеченню належного рівня національної безпеки. 

Розвиток нашої держави в умовах активної інтеграції в першу чергу 

здійснюється через ефективне функціонування та розвиток інститутів, що 

гарантують верховенство права, додержання прав і свобод людини і 

громадянина, їх захист. З метою попередження та протидії фінансуванню 

терористичної діяльності, виявлення осіб та їх фінансових операцій, 

пов’язаних з такою діяльністю, необхідно налагодити тісну співпрацю 

уповноважених органів державної влади з компетентними органами 

іноземних держав у сфері виявлення міжнародних платежів, які можуть бути 

спрямовані на фінансування терористичної діяльності.  

В контексті створення нових органів виконавчої влади та активізації 

роботи в напрямку протидії відмивання коштів одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення виникає необхідність забезпечення підвищення 

кваліфікації фахівців державних органів згідно з їх завданнями та 

повноваженнями в сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом,  фінансуванню тероризму і фінансуванню 

розповсюдження  зброї масового знищення. 

Забезпечення єдиного підходу до підготовки спеціалістів суб’єктів 

державного фінансового моніторингу, правоохоронних, розвідувальних та 

судових органів, представників суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу, відповідальних за його проведення стоїть основним завданням 

щодо організації проведення навчання з підвищення кваліфікації спеціалістів 

з питань фінансового моніторингу.  



Тематичну професійну програму підвищення кваліфікації для 

спеціалістів правоохоронних, розвідувальних органів та судової системи 

України з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням 

розповсюдження зброї масового знищення» розроблено на виконання Закону 

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VІІ, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 610 «Про 

затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і 

підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу», 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1407-р «Про 

схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на 

період до 2020 року» та Наказу Національного агенства України з питань 

державної служби «Про затвердження Вимог до структури і змісту 

професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від 

30.03.2015 №65. Вона є розрахована на проведення навчання з підвищення 

кваліфікації співробітників правоохоронних, розвідувальних та судових 

органів України. 

Метою програми є підвищення кваліфікації спеціалістів 

правоохоронних, розвідувальних органів та судової системи України, що 

провадять діяльність пов’язану із запобіганням та протидією легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням 

тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далі 

– слухачі).  

Завданням програми є вивчення слухачами сутності, цілей та засад 

фінансового моніторингу, організаційної побудови системи фінансового 

моніторингу та взаємодії її учасників, організації проведення фінансового 

моніторингу, методології виявлення доходів, одержаних злочинним шляхом 

та типових схем їх легалізації, а також основних засад міжнародного 

співробітництва в цій сфері. 

Програмою передбачено проведення лекцій, практичних та 

семінарських занять під керівництвом викладачів, що забезпечує закріплення 

теоретичних знань та практичних навичок, а також самостійне опрацювання 

слухачами тем програми. За результатами навчання слухачі беруть участь у 

підсумкових заходах (складання екзамену у формі тестування та/або 

співбесіди). 

У результаті засвоєння програми слухачі повинні набути знань щодо: 

– міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

– нормативно-правових актів, що регулюють відносини суб’єктів при 

здійсненні фінансового моніторингу; 



– практики застосування законодавства у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,                   

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення; 

– національної оцінки ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї 

масового знищення; 

– відповідальності у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

– типових схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення. 

Підсумковий контроль знань засвоєних слухачами на відповідність 

знань вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 

здійснюється у формі іспиту. Екзаменаційна комісія проводить іспит шляхом 

комп’ютерного або письмового тестування та/або співбесіди. Тестові 

завдання складаються із 50 запитань. За кожну правильну відповідь особа 

отримує 2 бали. Максимальна кількість балів, яку може отримати особа, 

становить 100 балів. Тривалість тестування визначається з розрахунку не 

більше 2 хв. для відповіді на запитання. Загалом тривалість іспиту не 

перевищує 2 академічні години. 

Тематична професійна програма підвищення кваліфікації побудована за 

модульним принципом та розрахована на можливість поєднання очної та 

дистанційної форм навчання. Тривалість навчальної роботи за програмою 

складає 66 годин (2,2 кредити ЄКТС), із них аудиторних – 42години. Тривалість 

аудиторної роботи може бути скорочено за рахунок поєднання очного та 

дистанційного формату навчання. Тривалість навчання становить 7 днів. 

 

 



Орієнтовний тематичний план 

 

Шифри 

модулів 

Назви складових програми,  

модулів, тем 

Заг. 

к-сть 

годин / 

кредитів 

ЄКТС 

Розподіл часу на 

аудиторні 

заняття і 

самостійну 

роботу 

ауд. 

(год.) / 

кредиті

в ЄКТС 

сам. 

роб. 

(год.) / 

кредиті

в ЄКТС 

 ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА    

ЗН 1 

Національне законодавство у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення 

Тема 1. Загальна характеристика спеціалізованого 

законодавства. 

Тема 2. Правове регулювання діяльності суб’єктів 

фінансового моніторингу в сфері протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. Правовий 

статус антилегалізаційних і антикорупційних  

органів. 

6 / 0,2 4 / 0,13 2 / 0,07 

ЗН 2 Управління ризиками легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування 

розповсюдження зброї масового знищення 

Тема 1. Управління ризиками щодо відмивання 

доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування 

розповсюдження зброї масового знищення. Оцінка 

ризиків за критеріями та розробка критеріїв ризику. 

Класифікація клієнтів за рівнем ризику та порядок 

роботи з ними в залежності від рівня ризику 

4 / 0,13 2 / 0,07 2 / 0,06 

 ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА    

ФН 1 Нормативно-правове забезпечення та практичні 

аспекти організації здійснення фінансового 

моніторингу 

Тема 1. Система та суб’єкти фінансового 

моніторингу в Україні. Взаємодія суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу з суб’єктами  

державного  фінансового  моніторингу  та іншими  

державними органами. 

Тема 2. Правові основи діяльності правоохоронних 

органів (МВС, ГПУ, НАБУ, САП, СБУ та інших) 

щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню 

тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення та злочинним доходам. 

Тема 3. Основні напрями, форми, методи, що 

використовуються у сфері ПВК/ФТ суб’єктами 

26 /0,87 14 / 0,47 12 /0,4 



національної системи фінансового моніторингу. 

Тема 4. Організована злочинність (корупція, 

шахрайство, хабарництво, крадіжки, наркобізнес, 

контрабанда тощо), ознаки, взаємозв’язок з 

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та 

фінансуванням розповсюдження зброї масового 

знищення. 

Тема 5. Порядок передачі узагальнених матеріалів 

правоохоронним органам.  

Тема 6. Особливості досудової перевірки 

узагальнених матеріалів.  

Тема 7. Практика застосування судами України 

законодавства про кримінальну відповідальність за 

легалізацію (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансування тероризму та 

фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення і порушення антикорупційного 

законодавства. 

ФН 2 Відповідальність у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення 

Тема 1. Юридична відповідальність за порушення 

вимог законодавства у сфері протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. 

Адміністративна практика за порушення 

законодавства щодо запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення. 

Тема 2. Особливості розслідування кримінальних 

справ, порушених за ознаками вчинення  

антикорупційних і антилегалізаційних злочинів. 

6 / 0,2 4 / 0,13 2 /0,07 

ФН 3 Типологічні дослідження у сфері протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення 

Тема 1. Типологічні дослідження: світові та 

вітчизняні тенденції. 

Тема 2. Поняття та походження офшорних 

юрисдикцій. Поняття та принципи організації 

офшорних фірм, банків, трастів та страхових 

організацій. 

8 / 0,27 6 / 0,2 2 / 0,07 

 ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА    

ГН 1 

Міжнародні стандарти у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження 

4 / 0,13 2 / 0,07 2 /0,06 



зброї масового знищення 

Тема 1. Міжнародні стандарти та міжнародне 

співробітництво у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення. Рекомендації FATF: структура та зміст. 

ГН 2 Практичні аспекти організації здійснення 

фінансового моніторингу 

Тема 1. Особливості здійснення фінансового 

моніторингу суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу, їх завдання та обов’язки. Державне 

регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу суб’єктами 

державного фінансового моніторингу. 

8 / 0,27 6 / 0,2 2 / 0,07 

 Підсумковий семінар 2 / 0,07 2 / 0,07  

 Іспит  2 / 0,07 2 / 0,07  

 ВСЬОГО ГОДИН ЗА ПРОГРАМОЮ 66 / 2,2 42 / 1,4 24 / 0,8 

 

 



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 
ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА 

 
Модуль 1. Національне законодавство у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення.  

 

Мета модуля: ознайомлення спеціалістів правоохоронних, розвідувальних 

органів та судової системи України, що провадять діяльність пов’язану із 

запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення із сучасним законодавством у 

даній сфері. 

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі 

повинні 

знати: нормативно-правові акти, що регулюють відносини суб’єктів при 

здійсненні фінансового моніторингу; 

вміти: використовувати набуті знання із чинного законодавства на практиці. 

 

 

Орієнтовний тематичний план 

 

Загальна кількість годин – 6, із них: аудиторних занять – 4, самостійної 

навчальної роботи слухачів – 2 

 

Тема 1. Загальна характеристика спеціалізованого законодавства  

 

Поняття фінансового моніторингу, ПВК/ФТ. Характеристика основних 

статей Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

Підзаконне регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищеня.  

 

 

Тема 2. Правове регулювання діяльності суб’єктів фінансового 

моніторингу в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Правовий 

статус антилегалізаційних і антикорупційних органів. 

 

Правове регулювання діяльності суб’єктів фінансового моніторингу в 

сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 



шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення.  

Правовий статус суб’єктів державного фінансового моніторингу, їх 

обов’язки та повноваження.  

Правовий статус Державної служби фінансового моніторингу України, 

як спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань 

фінансового моніторингу. 

 

Рекомендована література 

Законодавче і нормативно-правове забезпечення 

1.Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 

1702-VІІ  

2.Про затвердження Порядку організації та координації роботи з 

перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового 

моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610 

3.Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 №1407-р 

4.Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з 

провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано 

міжнародні санкції : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 

2015 р. № 966 

5.Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її 

результатів : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку 

України від 16 вересня 2015 р. № 717 

6.Про затвердження Порядку надання державними органами та 

органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації 

про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового 

моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. 

№ 708 

7.Про затвердження Порядку надання державними органами, 

державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового 

моніторингу інформації про клієнта : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 8 вересня 2015 р. № 693 

8.Про затвердження Положення про Державну службу фінансового 

моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 

2015 р. № 537 

9.Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 



розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 14 травня 2015 р. № 299 

10.Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення Державною службою фінансового 

моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 

2015 року № 465 

11.Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною 

службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного 

фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 14 квітня 

2015 року № 436 

12.Деякі питання застосування санкцій Державною службою 

фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 

27 березня 2015 року № 366 

13.Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів 

первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій : 

Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 306 

14.Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) 

фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 

1168 

15.Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження 

(моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України 

від 23.12.2015  № 1168 

16.Про затвердження Порядку прийняття Державною службою 

фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових 

операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015  № 1200 

17.Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016  № 18 

18.Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із 

здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення : 

Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24 

19.Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби 

фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро 

України : Наказ Міністерства фінансів України та Національного 

антикорупційного бюро України від 07.12.2016  № 1062/353 

20.Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII 

21.Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 

14.10.2014 № 1698-VII 

22.Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552  

23.Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ 

Міністерства фінансів України від 08.07.2016  № 584 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1700-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/1698-18


24.Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 

№ 1699-VII 

25.Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення 

кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів : Закон 

України від 14.10.2014 р. № 1701-VII 

26.Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання 

грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 

648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 

2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 

2006/70/ЄС : Директива (ЄС) Європейського парламенту та Ради від 

20.05.2015 № 2015/849  

27.Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби 

з відмиванням грошей (FАТF). 

28.Дев'ять спеціальних рекомендацій FАТF по боротьбі з 

фінансуванням тероризму. 

29.Методологія оцінки відповідності 40 Рекомендаціям та IX 

Спеціальним Рекомендаціям FАТF. 
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Модуль 2. Управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення 

 

Мета модуля: ознайомлення спеціалістів правоохоронних, розвідувальних 

органів та судової системи України, що провадять діяльність пов’язану 

із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення із національною оцінкою ризиків, 

особливості проведення НОР в Україні та світі. 

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі 

повинні 

знати: особливості проведеня національної оцінки ризиків, вимоги до 

проведення оцінки ризиків клієнтів, відповідальність за недотримання вимог 

щодо проведення оцінки ризиків. 

вміти:  використовувати набуті знання на практиці. 
 

Орієнтовний тематичний план 

 

Загальна кількість годин – 4, із них: аудиторних занять – 2, самостійної 

навчальної роботи слухачів – 2 
 

 

Тема 1. Управління ризиками щодо відмивання доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування 

розповсюдження зброї масового знищення. Оцінка ризиків за 

критеріями та розробка критеріїв ризику. Класифікація клієнтів за 

рівнем ризику та порядок роботи з ними в залежності від рівня ризику. 
 

Стандарти та правові основи національної оцінки ризиків. 

Очікувані результати проведення національної оцінки ризиків. 

Схема проведення національної оцінки ризиків. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674200
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2016_2_18
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.18
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.18
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2016_31_8


Аналіз ризиків щодо національних вимог та вимог щодо клієнтів. 

Розрахунок ризиків. 

 

Рекомендована література 

Законодавче і нормативно-правове забезпечення 

1.Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 

1702-VІІ  

2.Про затвердження Порядку організації та координації роботи з 

перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового 

моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610 

3.Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 №1407-р 

4.Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з 

провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано 

міжнародні санкції : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 

2015 р. № 966 

5.Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її 

результатів : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку 

України від 16 вересня 2015 р. № 717 

6.Про затвердження Порядку надання державними органами та 

органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації 

про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового 

моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. 

№ 708 

7.Про затвердження Порядку надання державними органами, 

державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового 

моніторингу інформації про клієнта : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 8 вересня 2015 р. № 693 

8.Про затвердження Положення про Державну службу фінансового 

моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 

2015 р. № 537 

9.Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 14 травня 2015 р. № 299 

10.Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення Державною службою фінансового 

моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 

2015 року № 465 



11.Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною 

службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного 

фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 14 квітня 

2015 року № 436 

12.Деякі питання застосування санкцій Державною службою 

фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 

27 березня 2015 року № 366 

13.Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів 

первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій : 

Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 306 

14.Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) 

фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 

423 

15.Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження 

(моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України 

від 23.12.2015  № 1168 

16.Про затвердження Порядку прийняття Державною службою 

фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових 

операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015  № 1200 

17.Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016  № 18 

18.Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із 

здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення : 

Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24 

19.Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби 

фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро 

України : Наказ Міністерства фінансів України та Національного 

антикорупційного бюро України від 07.12.2016  № 1062/353 

20.Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII 

21.Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 

14.10.2014 № 1698-VII 

22.Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552  

23.Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ 

Міністерства фінансів України від 08.07.2016  № 584 

24.Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 

№ 1699-VII 

25.Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення 

кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів : Закон 

України від 14.10.2014 р. № 1701-VII 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1700-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/1698-18


26.Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання 

грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 

648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 

2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 

2006/70/ЄС : Директива (ЄС) Європейського парламенту та Ради від 

20.05.2015 № 2015/849  

27.Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби 

з відмиванням грошей (FАТF). 

28.Дев'ять спеціальних рекомендацій FАТF по боротьбі з 

фінансуванням тероризму. 

29.Методологія оцінки відповідності 40 Рекомендаціям та IX 

Спеціальним Рекомендаціям FАТF. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА 

 

Модуль 1. Нормативно-правове забезпечення та практичні аспекти 

організації здійснення фінансового моніторингу. 

 

Мета модуля: ознайомлення спеціалістів правоохоронних, розвідувальних 

органів та судової системи України, що провадять діяльність пов’язану 

із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення із сучасним законодавством у 

даній сфері і особливостями національної системи фінансового моніторингу, 

взаємодією органів в системі фінансового моніторингу. 

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі 

повинні 

знати: систему та суб’єктів фінансового моніторингу в Україні, правовий 

статус суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу, 

правову основу діяльності правоохоронних органів в сфері ПВК/ФТ, порядок 

передачі узагальнених матеріалів правоохоронним органам, особливості 

досудової перевірки узагальнених матеріалів, практика застовування судами 

узагальнених матеріалів; 

вміти:  використовувати набуті знання на практиці. 

 

Орієнтовний тематичний план 

 

Загальна кількість годин – 26, із них: аудиторних занять – 14, самостійної 

навчальної роботи слухачів – 12 

 

Тема 1. Система та суб’єкти фінансового моніторингу в Україні. 

Взаємодія суб’єктів первинного фінансового моніторингу з суб’єктами  

державного  фінансового  моніторингу  та іншими  державними 

органами. 

Характеристика системи фінансового моніторингу. 

Повноваження суб’єктів державного фінансового моніторингу . 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674200
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2016_2_18
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.18
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.18
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2016_31_8


Основні засади взаємодії між суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу та державними регуляторами. 

Взаємодія між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та 

Держфінмоніторингом.  

Напрямки інформаційного обміну між СПФМ та правоохоронними 

органами.  

 

 

Тема 2. Правові основи діяльності правоохоронних органів (МВС, ГПУ, 

НАБУ, САП, СБУ та інших) щодо запобігання відмиванню коштів, 

фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового                                                                                                                                     

знищення та злочинним доходам. 
  

Поняття та види правоохоронних органів України. Прокуратура 

України.  Органи внутрішніх справ. Служба безпеки України. Національне 

антикорупційне бюро України. 

Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України. 

Правові основи правоохоронних органів України щодо запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню  розповсюдження зброї  масового 

знищення. 
 

Тема 3. Основні напрями, форми, методи, що використовуються у сфері 

ПВК/ФТ суб’єктами національної системи фінансового моніторингу. 

 

Основні напрями, форми та методи діяльності, компетенція та 

повноваження правоохоронних органів. 

Система заходів у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

 

Тема 4. Організована злочинність (корупція, шахрайство, хабарництво, 

крадіжки, наркобізнес, контрабанда тощо), ознаки, взаємозв’язок з 

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї 

масового знищення. 

 

Загальна характеристика сучасної організованої злочинності. 

Визначення сучасної організованої злочинності. 

Співвідношення понять «злочинності» та «організованої злочинності». 

Організована злочинність як економічна система. 

Глобалізація організованої злочинності. 

Трансформація організованої злочинності до структур «мережевого 

типу». 

Фінансове підґрунтя організованої злочинності. 

Незаконні фінансові операції, як джерело доходів, що відмиваються 

(фінансове шахрайство, податкові злочини, порушення у банківській сфері).  



 

 

 

Тема 5. Порядок передачі узагальнених матеріалів правоохоронним 

органам. 

 

Нормативно - правова база. Формування, види та структура 

узагальнених матеріалів. Особливості надання та використання інформації 

(повідомлень) про підозрілі операції. Порядок надання узагальнених 

матеріалів. 

Додаткові узагальнені матеріали: порядок підготовки та надання. 

Реєстрація (облік) узагальнених матеріалів. Розгляд узагальнених 

матеріалів.Зупинення фінансових операцій. 

Методичні рекомендації для правоохоронних органів з питань 

виконання законодавства у сфері запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.  

 

 

Тема 6. Особливості досудової перевірки узагальнених матеріалів. 

 

Порядок реєстрації (обліку) узагальнених матеріалів. Порядок розгляду 

узагальнених матеріалів. Дослідна перевірка. 

Перевірка шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності. 

Перевірка у ході здійснення досудового слідства. 

Зупинення фінансових операцій. Зупинення фінансових операцій за 

ініціативою суб'єкта первинного фінансового моніторингу.  

Зупинення фінансових операцій за ініціативою Держфінмоніторингу. 

Зупинення фінансових операцій за ініціативою ПФР іноземної 

держави. 

Підготовка листів, у яких ініціатором зупинення фінансових операцій є 

правоохоронний орган.  

 

 

Тема 7. Практика застосування судами України законодавства про 

кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення і порушення 

антикорупційного законодавства. 

 

 

Стан судочинства у справах про злочини, відповідальність за які 

передбачена ст. 209, 209-1 КК України (статистичні дані та їх аналіз).  



Посилення прокурорського нагляду за якістю досудового 

розслідування як передумова всебічного, повного та об'єктивного 

дослідження обставин справи у суді та постановлення правосудного рішення. 

Визначення предикатного злочину відповідно до чинного 

законодавства як передумови кваліфікації легалізації доходів одержаних 

злочинним шляхом. 

Проблемні аспекти оцінки судом об'єктивної сторони злочину 

(приховання джерела походження доходів). 

Проблемні аспекти призначення покарання та звільнення від 

відбування покарання. 

Практика застосування судами конфіскації доходів одержаних 

злочинним шляхом, та конфіскації майна. 

 

Рекомендована література 

Законодавче і нормативно-правове забезпечення 

1.Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 

1702-VІІ  

2.Про затвердження Порядку організації та координації роботи з 

перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового 

моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610 

3.Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 №1407-р 

4.Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з 

провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано 

міжнародні санкції : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 

2015 р. № 966 

5.Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її 

результатів : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку 

України від 16 вересня 2015 р. № 717 

6.Про затвердження Порядку надання державними органами та 

органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації 

про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового 

моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. 

№ 708 

7.Про затвердження Порядку надання державними органами, 

державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового 

моніторингу інформації про клієнта : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 8 вересня 2015 р. № 693 



8.Про затвердження Положення про Державну службу фінансового 

моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 

2015 р. № 537 

9.Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 14 травня 2015 р. № 299 

10.Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення Державною службою фінансового 

моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 

2015 року № 465 

11.Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною 

службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного 

фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 14 квітня 

2015 року № 436 

12.Деякі питання застосування санкцій Державною службою 

фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 

27 березня 2015 року № 366 

13.Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів 

первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій : 

Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 306 

14.Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) 

фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 

423 

15.Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження 

(моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України 

від 23.12.2015  № 1168 

16.Про затвердження Порядку прийняття Державною службою 

фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових 

операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015  № 1200 

17.Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016  № 18 

18.Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із 

здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення : 

Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24 

19.Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби 

фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро 

України : Наказ Міністерства фінансів України та Національного 

антикорупційного бюро України від 07.12.2016  № 1062/353 

20.Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII 

21.Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 

14.10.2014 № 1698-VII 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1700-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/1698-18


22.Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552  

23.Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ 

Міністерства фінансів України від 08.07.2016  № 584 

24.Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 

№ 1699-VII 

25.Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення 

кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів : Закон 

України від 14.10.2014 р. № 1701-VII 

26.Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання 
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Модуль 2. Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.  

 

Мета модуля: ознайомлення спеціалістів правоохоронних, розвідувальних 

органів та судової системи України, що провадять діяльність пов’язану 

із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення із сучасним законодавством у 

даній сфері, юридичною відповідальністю за порушення вимог чинного 

законодавства. 

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі 

повинні 

знати: відповідальність за порушення законодавства у сфері 

запобігання та     протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. 

вміти: : використовувати набуті знання із чинного законодавства на практиці 

 

Орієнтовний тематичний план 

 

Загальна кількість годин – 6, із них: аудиторних занять – 4, самостійної 

навчальної роботи слухачів – 2 
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Тема 1. Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства 

у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення. Адміністративна практика за порушення 

законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

 

Відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та     

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення. 

Неподання, несвоєчасне подання інформації Держфінмоніторингу 

Повторне порушення суб’єктом первинного фінансового моніторингу 

вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ” 

 

 

Тема 2. Особливості розслідування кримінальних справ, порушених за 

ознаками вчинення  антикорупційних і антилегалізаційних злочинів. 

 

Поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом. 

Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом.  

Об'єкт злочину. Об'єктивна сторона складу злочину. Суб'єкт злочину. 

Суб'єктивна сторона складу злочину. 

Проблемні питання кваліфікація злочину, передбаченого статтею 209 

КК України. 

Виявлення ознак та документування легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом. Деякі особливості досудового слідства у 

кримінальних справах про злочини, передбачені статтею 209 КК України та 

методики проведення слідчих дій . 

Окремі приклади порушення кримінальних справ за ст. 209 ККУ 

 

Рекомендована література 

Законодавче і нормативно-правове забезпечення 

1.Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 

1702-VІІ  

2.Про затвердження Порядку організації та координації роботи з 

перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового 

моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610 

3.Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 



фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 №1407-р 

4.Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з 

провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано 

міжнародні санкції : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 

2015 р. № 966 

5.Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її 

результатів : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку 

України від 16 вересня 2015 р. № 717 

6.Про затвердження Порядку надання державними органами та 

органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації 

про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового 

моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. 

№ 708 

7.Про затвердження Порядку надання державними органами, 

державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового 

моніторингу інформації про клієнта : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 8 вересня 2015 р. № 693 

8.Про затвердження Положення про Державну службу фінансового 

моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 

2015 р. № 537 

9.Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 14 травня 2015 р. № 299 

10.Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення Державною службою фінансового 

моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 

2015 року № 465 

11.Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною 

службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного 

фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 14 квітня 

2015 року № 436 

12.Деякі питання застосування санкцій Державною службою 

фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 

27 березня 2015 року № 366 

13.Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів 

первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій : 

Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 306 

14.Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) 

фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 

423 



15.Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження 

(моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України 

від 23.12.2015  № 1168 

16.Про затвердження Порядку прийняття Державною службою 

фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових 

операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015  № 1200 

17.Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016  № 18 

18.Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із 

здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення : 

Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24 

19.Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби 

фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро 

України : Наказ Міністерства фінансів України та Національного 

антикорупційного бюро України від 07.12.2016  № 1062/353 
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Модуль 3. Типологічні дослідження у сфері протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 
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Мета модуля: ознайомлення спеціалістів правоохоронних, розвідувальних 

органів та судової системи України, що провадять діяльність пов’язану 

із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення із сучасними типологіями у даній 

сфері, поняттям та походженням офшорних юрисдикцій. 

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі 

повинні 

знати: сучасні типології у даній сфері, поняття та походженням офшорних 

юрисдикцій;  

вміти:  використовувати набуті знання на практиці. 

 

 

Орієнтовний тематичний план 

 

Загальна кількість годин – 8, із них: аудиторних занять – 6, самостійної 

навчальної роботи слухачів – 2 

Тема 1. Типологічні дослідження: світові та вітчизняні тенденції. 

 

Трьохфазна модель процесу відмивання коштів (FATF). Найбільш 

популярні економічні сфери відмивання доходів. 

Характерні групи фінансових операцій, що використовуються з метою 

«відмивання». Часто використовувані інструменти. 

Методи, за допомогою яких злочинці використовують фінансові 

організації на етапі розміщення коштів. 

 

 

Тема 2. Поняття та походження офшорних юрисдикцій. Поняття та 

принципи організації офшорних фірм, банків, трастів та страхових 

організацій. 

 

Поняття та походження офшорних юрисдикцій. 

Поняття та принципи організації офшорних компаній, фірм, банків, 

трастів та страхових організацій. 

Українське законодавство про офшорні зони. 

Приклади відмивання «брудних» коштів. 

 

Рекомендована література 

Законодавче і нормативно-правове забезпечення 

1.Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 

1702-VІІ  



2.Про затвердження Порядку організації та координації роботи з 

перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового 

моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610 

3.Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 №1407-р 

4.Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з 

провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано 

міжнародні санкції : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 

2015 р. № 966 

5.Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її 

результатів : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку 

України від 16 вересня 2015 р. № 717 

6.Про затвердження Порядку надання державними органами та 

органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації 

про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового 

моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. 

№ 708 

7.Про затвердження Порядку надання державними органами, 

державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового 

моніторингу інформації про клієнта : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 8 вересня 2015 р. № 693 

8.Про затвердження Положення про Державну службу фінансового 

моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 

2015 р. № 537 

9.Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 14 травня 2015 р. № 299 

10.Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення Державною службою фінансового 

моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 

2015 року № 465 

11.Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною 

службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного 

фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 14 квітня 

2015 року № 436 

12.Деякі питання застосування санкцій Державною службою 

фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 

27 березня 2015 року № 366 

13.Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів 

первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що 



підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій : 

Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 306 

14.Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) 

фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 

423 

15.Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження 

(моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України 

від 23.12.2015  № 1168 

16.Про затвердження Порядку прийняття Державною службою 

фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових 

операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015  № 1200 

17.Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016  № 18 

18.Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із 

здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення : 

Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24 

19.Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби 

фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро 

України : Наказ Міністерства фінансів України та Національного 

антикорупційного бюро України від 07.12.2016  № 1062/353 

20.Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII 

21.Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 

14.10.2014 № 1698-VII 

22.Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова 
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ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА 
 

Модуль 1. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення. 

 

Мета модуля: ознайомлення спеціалістів правоохоронних, розвідувальних 

органів та судової системи України, що провадять діяльність пов’язану 

із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення із сучасним міжнародним 

законодавством у даній сфері. 

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі 

повинні 

знати: міжнародні нормативно-правових актів, що регулюють відносини 

суб’єктів при здійсненні фінансового моніторингу 

вміти: використовувати набуті знання із чинного міжнародного 

законодавства на практиці. 

 

Орієнтовний тематичний план 

 

Загальна кількість годин – 4, із них: аудиторних занять – 2, самостійної 

навчальної роботи слухачів – 2 

 

Тема 1. Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації FATF: 

структура та зміст. 

 

Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення.  

Рекомендації FATF: структура та зміст. 

Особливості застовування норм міжнародного законодавства у сфері 

ПВК/ФТ. 
 

Рекомендована література 

Законодавче і нормативно-правове забезпечення 

1.Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 

1702-VІІ  



2.Про затвердження Порядку організації та координації роботи з 

перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового 

моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610 

3.Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 №1407-р 

4.Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з 

провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано 

міжнародні санкції : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 

2015 р. № 966 

5.Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її 

результатів : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку 

України від 16 вересня 2015 р. № 717 

6.Про затвердження Порядку надання державними органами та 

органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації 

про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового 

моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. 

№ 708 

7.Про затвердження Порядку надання державними органами, 

державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового 

моніторингу інформації про клієнта : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 8 вересня 2015 р. № 693 

8.Про затвердження Положення про Державну службу фінансового 

моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 

2015 р. № 537 

9.Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 14 травня 2015 р. № 299 

10.Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення Державною службою фінансового 

моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 

2015 року № 465 

11.Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною 

службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного 

фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 14 квітня 

2015 року № 436 

12.Деякі питання застосування санкцій Державною службою 

фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 

27 березня 2015 року № 366 

13.Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів 

первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що 



підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій : 

Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 306 

14.Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) 

фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 

423 

15.Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження 

(моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України 

від 23.12.2015  № 1168 

16.Про затвердження Порядку прийняття Державною службою 

фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових 

операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015  № 1200 

17.Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016  № 18 

18.Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із 

здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення : 

Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24 

19.Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби 

фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро 

України : Наказ Міністерства фінансів України та Національного 

антикорупційного бюро України від 07.12.2016  № 1062/353 

20.Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII 

21.Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 

14.10.2014 № 1698-VII 

22.Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552  

23.Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ 

Міністерства фінансів України від 08.07.2016  № 584 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100128
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2017_2_7
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669765:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669765:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2016_3_19
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%8F%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000096
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000096
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2017_2_29
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614474
http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_5-6_18
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672579
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672579
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_32
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100602
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674200
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2016_2_18
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.18
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.18
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2016_31_8


Модуль 2. Практичні аспекти організації здійснення фінансового 

моніторингу 

 

 

Мета модуля: ознайомлення спеціалістів правоохоронних, розвідувальних 

органів та судової системи України, що провадять діяльність пов’язану 

із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення із практичними аспектами 

організації діяльності фінансового моніторингу. 

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі 

повинні 

знати: особливості організації здійснення фінансового моніторингу 

суб’єктами первинного фінансового моніторингу, нагляд за їх діяльністю 

суб’єктами державного фінансового моніторингу;  

вміти:: використовувати набуті знання на практиці. 

 

Орієнтовний тематичний план 

 

Загальна кількість годин – 8, із них: аудиторних занять – 6, самостійної 

навчальної роботи слухачів – 2 

 

Тема 1. Особливості здійснення фінансового моніторингу суб’єктами 

первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов’язки. 

Державне регулювання і нагляд за діяльністю СПФМ суб’єктами 

державного фінансового моніторингу 

 

Правовий статус суб’єктів первинного фінансового моніторингу. 

Завдання суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Обов’язки суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу. Відповідальність суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу. Державне регулювання і нагляд за СПФМ 

суб’єктами державного фінансового моніторингу. 

 

Рекомендована література 

Законодавче і нормативно-правове забезпечення 

1.Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 

1702-VІІ  

2.Про затвердження Порядку організації та координації роботи з 

перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового 

моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610 

3.Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 №1407-р 



4.Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з 

провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано 

міжнародні санкції : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 

2015 р. № 966 

5.Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її 

результатів : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку 

України від 16 вересня 2015 р. № 717 

6.Про затвердження Порядку надання державними органами та 

органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації 

про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового 

моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. 

№ 708 

7.Про затвердження Порядку надання державними органами, 

державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового 

моніторингу інформації про клієнта : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 8 вересня 2015 р. № 693 

8.Про затвердження Положення про Державну службу фінансового 

моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 

2015 р. № 537 

9.Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 14 травня 2015 р. № 299 

10.Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення Державною службою фінансового 

моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 

2015 року № 465 

11.Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною 

службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного 

фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 14 квітня 

2015 року № 436 

12.Деякі питання застосування санкцій Державною службою 

фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 

27 березня 2015 року № 366 

13.Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів 

первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій : 

Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 306 

14.Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) 

фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 

423 

15.Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження 

(моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України 

від 23.12.2015  № 1168 



16.Про затвердження Порядку прийняття Державною службою 

фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових 

операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015  № 1200 

17.Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016  № 18 

18.Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із 

здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення : 

Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24 

19.Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби 

фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро 

України : Наказ Міністерства фінансів України та Національного 

антикорупційного бюро України від 07.12.2016  № 1062/353 

20.Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII 

21.Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 

14.10.2014 № 1698-VII 

22.Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552  

23.Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ 

Міністерства фінансів України від 08.07.2016  № 584 

24.Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 

№ 1699-VII 

25.Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення 

кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів : Закон 

України від 14.10.2014 р. № 1701-VII 

26.Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання 

грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 

648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 

2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 

2006/70/ЄС : Директива (ЄС) Європейського парламенту та Ради від 

20.05.2015 № 2015/849  

27.Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби 

з відмиванням грошей (FАТF). 

28.Дев'ять спеціальних рекомендацій FАТF по боротьбі з 

фінансуванням тероризму. 

29.Методологія оцінки відповідності 40 Рекомендаціям та IX 

Спеціальним Рекомендаціям FАТF. 
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