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Вейц О. І. Обґрунтування поняття легалізації доходів клієнтів банку

Стаття присвячена формуванню науково обґрунтованого визначення поняття «легалізація доходів клієнтів банку». Проведено аналіз між-
народного законодавства, законодавства України та результатів попередніх досліджень у сфері запобігання та протидії легалізації («відми-
ванню») доходів, отриманих злочинним шляхом, щодо визначення понять. За результатами аналізу доведено, що в законодавстві та науковій 
літературі немає чіткого визначення поняття «легалізація доходів» у контексті банківської діяльності. Для формування дефініції «легалізація 
(«відмивання») доходів» визначено морфологічну основу та найбільш використовувані ключові слова. Надано авторське визначення поняття 
«легалізація доходів клієнтів банку», яке враховує загальноприйняті в міжнародній практиці морфологічну основу та ключові слова, відповідає 
визначенням, наданим у законах України, та може бути застосовано при формуванні методичних рекомендацій для служб внутрішнього фінан-
сового моніторингу банків.
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клиентов банка
Статья посвящена формированию научно обоснованного определе-
ния понятия «легализации доходов клиентов банка». Проведен ана-
лиз международного законодательства, законодательства Украины  
и результатов предыдущих исследований в сфере предотвращения и 
противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных 
преступным путем, относительно определения понятий. Резуль-
таты анализа позволили доказать, что в законодательстве и на-
учной литературе нет четкого определения понятия «легализация 
доходов» в контексте банковской деятельности. Для формирования 
дефиниции «легализация («отмывание») доходов» определены мор-
фологическая основа и наиболее часто используемые ключевые слова. 
Представлено авторское определение понятия «легализация доходов 
клиентов банка», которое учитывает общепринятые в международ-
ной практике морфологическую основу и ключевые слова, соответ-
ствует представленным в законах Украины определениям и может 
быть применено в процессе формирования методических рекоменда-
ций для служб внутреннего финансового мониторинга банков.
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The article is concerned with formation of the scientifically substantiated 
definition of the concept of «legalization of incomes of bank’s clients». The 
analysis of the international legislation, the legislation of Ukraine and the 
results of previous researches in the sphere of prevention and counteraction 
of legalization («laundering») of incomes received by criminal means is car-
ried out in view of definition of concepts. The results of the analysis proved 
that there is no clear definition of the concept of «legalization of incomes» in 
the context of banking activity both in the legislation and the scientific litera-
ture. To formulate the definition of «legalization («laundering») of incomes» 
the morphological basis and the most frequently used keywords are defined. 
The author’s own definition of the concept of «legalization of income of the 
bank’s clients», which takes attention of the morphological basis and the key 
words generally accepted in the international practice, corresponds to the 
definitions presented in the laws of Ukraine and can be applied in the process 
of forming the methodical recommendations for the internal financial moni-
toring services of banks.
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Питання запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, отриманих злочинним 
шляхом, є одним із ключових у контексті за-

безпечення економічної безпеки як України, так і сві-
ту. Стрімкий розвиток інформаційних технологій, зо-
крема сфери фінтех, сприяв ускладненню злочинних 
схем і появі нових інструментів відмивання коштів.  
У процесі європейської інтеграції Україна взяла на 
себе низку зобов’язань щодо протидії легалізації зло-
чинних доходів. Останніми роками було оновлено за-
конодавство у сфері запобігання та протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шля-
хом, імплементовано оновлені рекомендації ФАТФ, 
схвалено Стратегію розвитку системи запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового зни-
щення на період до 2020 р. Однак процес формування 
законодавчої бази, а також методичного забезпечення 
протидії відмиванню злочинних доходів в Україні ще 
не є завершеним. Зважаючи на це, актуальною є роз-
робка та вдосконалення теоретичної бази з проблем 
забезпечення запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Зазначені питання піднімали у своїх роботах 
такі вітчизняні вчені, як Андрійченко Ж. О., Внуко- 
ва Н. М., Глущенко О. О., Дмитров С. О., Дудоров О. О.,  
Колодізєв О. М., Кузьменко О. В., Лебідь О. В., Лєо-
нов С. В., Меренкова О. В., Чмутова І. В. та ін. Про-
те, незважаючи на значні результати наукових до-
сліджень у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шля-
хом, недостатньо розробленими залишаються пи-
тання боротьби з легалізацією кримінальних доходів 
із урахуванням специфіки банківських установ. Так, 
наприклад, у Положенні про здійснення банками фі-
нансового моніторингу [11], прийнятому з метою за-
побігання використанню банківської системи для ле-
галізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансування тероризму та фінансування 
розповсюдження зброї масового знищення, відсутнє 
визначення поняття легалізації кримінальних дохо-
дів/фінансування тероризму клієнтом банку. Аналіз 
статистики, проведений у роботі [5], доводить, що 
українська банківська система є привабливою для 
здійснення злочинцями операцій з відмивання дохо-
дів, водночас служби фінансового моніторингу бан-
ків до 2018 р. працювали з недостатньою ефективніс-
тю. У роботі [1] підкреслено важливість підвищення 
ефективності систем фінансового моніторингу саме 
банківських установ, зважаючи на значну роль, яку 
банки відіграють у фінансовій системі України. 

Отже, важливим завданням подальшого вдо-
сконалення системи запобігання та протидії легалі-
зації злочинних доходів клієнтів банку є формуван-
ня обґрунтованого визначення поняття «легалізація 
доходів клієнта банку», що сприятиме уніфікації та 

комплексному розумінню цієї проблеми в контексті 
банківської діяльності, що і є метою статті.

Серед науковців існують дискусії щодо ототож-
нення або розділення понять «легалізація» та «відми-
вання», що пов’язано з культурою ділової української 
мови та намаганням не використовувати жаргоніз-
ми та фразеологізми. У міжнародній практиці ви-
користовується стійкий вираз «money laundering» –  
«відмивання коштів», проте в українському законо-
давстві використовується термін «легалізація (відми-
вання) доходів, одержаних злочинним шляхом». Так, 
термін «відмивання» носить більш криміналістичний 
характер, водночас «легалізація» може проводитись 
офіційно, із підтримкою влади, наприклад при по-
датковій амністії. Проте, зважаючи на використання 
у нормативно-правових актах цих термінів паралель-
но, вважаємо за доцільне ототожнення їх значення.

У науковій літературі існує багато точок зору на 
сутність поняття «відмивання доходів». Так, 
на думку О. О. Глущенка та І. Б. Семегена від-

мивання злочинних доходів – це процес маскування 
суб’єктами іллегальної економічної діяльності дій-
сного (незаконного) джерела походження їхніх дохо-
дів з подальшою їх легалізацією [2, с. 26]. Визначення  
О. О. Глущенка та І. Б. Семегена з урахуванням того, що 
відмивання коштів та легалізація доходів є синоніміч-
ними поняттями, має циклічний характер, тобто по-
няття відмивання доходів визначено в кінцевому під-
сумку їхньою легалізацією. За визначенням В. Л. Ор- 
тинського, відмивання (легалізація) злочинних дохо-
дів – це приховування їх існування, незаконного по-
ходження та використання без ідентифікації доходів, 
одержаних незаконно [9]. У визначенні В. Л. Ортин-
ського міститься певне протиріччя: легалізація дохо-
дів не може бути приховуванням їх існування, тому 
що має на меті як раз переведення грошових коштів 
з нелегальної економіки, де вони і були приховані, 
до легальної. В. П. Захаров вважає, що під поняттям 
«легалізація (відмивання) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом», необхідно розуміти дії, які прямо 
чи опосередковано спрямовані на надання право-
мірності відносинам користування, володіння, роз-
порядження коштами, отриманими протиправним 
шляхом [4]. Таке визначення є лаконічним, не містить 
протиріч, єдиним недоліком з точки зору поставленої 
мети є відсутність у визначенні посилання на суб’єкта 
таких дій і, відповідно, відсутність зв’язку з банків-
ською установою. 

Міжнародна Асоціація Комплаєнсу (ICA) надає 
таке визначення поняттю «відмивання коштів»: це 
процес, за допомогою якого злочинці маскують ори-
гінальну власність та контроль над доходами, отри-
маними злочинним шляхом, роблячи ці надходження 
такими, що здаються похідними від законного дже-
рела [18]. Недоліком такого визначення є визнання 
суб’єкта легалізації злочинцем, проте є види діяль-
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ності, що є нелегальними, але не є злочинними, а ста-
тус злочинця будь-якому суб’єкту надається лише за 
рішенням суду. 

У Кембриджському словнику бізнес-англійської 
мови надано таке визначення: «відмивання коштів – 
це дія переміщення грошей, які було незаконно заро-
блено, через банки або інший бізнес, щоб вони здава-
лись заробленими на законних підставах» [12]. 

Зважаючи на важливість регулювання процесів 
запобігання та протидії легалізації (відмиван-
ню) доходів, отриманих злочинним шляхом, 

на державному та міжнародному рівнях важливим є 
трактування ключового поняття в офіційних доку-
ментах. Вважається, що на офіційному рівні вперше 
термін «відмивання (легалізація) доходів» було ви-
значено в 1984 р. Президентською комісією США по 
боротьбі з організованою злочинністю. Він тракту-
вався як процес, завдяки якому можна приховати іс-
нування, незаконне джерело або незаконне викорис-
тання доходу, а потім замаскувати цей дохід, щоб він 
видавався легальним [17, р. 7]. Також там зазначено, 
що сам термін «відмивання коштів» було взято з жар-
гону злочинців [17, р. 84].

У сфері легалізації доходів, отриманих злочин-
ним шляхом, важливими документами є рекомен-
дації міжнародної групи ФАТФ, яку було створено в 
1989 р. для протидії «відмиванню» доходів. Слід за-
значити, що в документах ФАТФ не надається визна-
чення поняття «відмивання доходів», при цьому за-
значено, що криміналізація злочину повинна прово-
дитися країнами відповідно до Конвенції Організації 
Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного 
обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 
(Віденська конвенція, 1988) та Конвенції Організації 
Об'єднаних Націй проти транснаціональної органі-
зованої злочинності (Конвенція Палермо, 2000) [13, 
р. 32], але на офіційному сайті зазначено, що відми-
вання коштів – це обробка кримінальних доходів для 
приховування їхнього незаконного походження [10].

У положеннях Віденської конвенції та Конвен-
ції Палермо злочин відмивання коштів не визначений 
прямо, але зазначені правопорушення, що приводять 
до отримання незаконних доходів, серед яких можна 
виділити:
 конверсія або переведення майна, якщо відо-

мо, що таке майно є доходами від злочинів, з 
метою приховання або маскування незакон-
ного походження цього майна або з метою 
надання допомоги будь-якій особі, яка бере 
участь у вчиненні основного правопорушен-
ня, з тим, щоб вона могла ухилитися від від-
повідальності за свої діяння;

 приховування або маскування справжнього 
характеру, джерела, місцезнаходження, спо-
собу розпорядження, переміщення, прав на 
майно або його приналежність, якщо відомо, 
що таке майно є доходами від злочинів.

За умови дотримання основних принципів своєї 
правової системи:
 придбання, володіння або використання 

майна, якщо в момент його отримання відо-
мо, що таке майно є доходами від злочинів;

 участь, причетність або вступ у змову з ме-
тою вчинення будь-якого із злочинів, замах 
на його вчинення, а також пособництво, під-
бурювання, сприяння або надання порад під 
час його вчинення [6; 16, р. 8].

У Модельному законі про протидію легалізації 
коштів, отриманих злочинним шляхом, надано такі 
визначення: легалізація (відмивання) доходів, отри-
маних незаконним шляхом, – умисні дії з надання пра-
вомірного вигляду користуванню або розпорядженню 
доходами, отриманими свідомо незаконним шляхом. 
Доходи, отримані свідомо незаконним шляхом, – фі-
нансові кошти в національній або іноземній валюті, 
рухоме і нерухоме майно, майнові права, об’єкти ін-
телектуальної власності, інші об’єкти цивільних прав, 
отримані в результаті вчинення умисних дій, що су-
перечать вимогам законодавства держави [8].

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про запо-
бігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму та фінансуванню розповсюдження зброї масово-
го знищення» (надалі – Закон) до легалізації (відмиван-
ня) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать 
будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції 
чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчи-
нення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на 
приховання чи маскування незаконного походження 
таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, 
джерел їх походження, місцезнаходження, переміщен-
ня, зміну їх форми (перетворення), а так само набут-
тям, володінням або використанням активів, одержа-
них внаслідок вчинення злочину [3].

Криміналізацію злочину легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, за-
кріплено у ст. 209 Кримінального кодексу Украї-

ни як вчинення фінансової операції чи укладення угоди  
з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок 
вчинення суспільно небезпечного протиправного 
діяння, що передувало легалізації (відмиванню) до-
ходів, а також вчинення дій, спрямованих на прихо-
вання чи маскування незаконного походження таких 
коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на 
такі кошти або майно, джерела їх походження, міс-
цезнаходження, переміщення, а так само набуття, во-
лодіння або використання коштів чи іншого майна, 
одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпеч-
ного протиправного діяння, що передувало легаліза-
ції (відмиванню) доходів [7].

Отже, у широкому сенсі «відмивання грошей» – 
це процес, який приховує існування, незаконне дже-
рело чи незаконне застосування доходу, щоб зробити 
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його легітимним [15]. На основі проведеного аналізу 
можна виділити основні морфологічні складові по-
няття «легалізація доходів»:
 визначається як процес або сукупність дій, 

способів, методів, здійснення фінансових 
операцій, укладення угод, тощо;

 слідує за здійсненням «основного» (предика-
тивного) злочину;

 має на меті приховування джерел походжен-
ня коштів для подальшого їх використання в 
процесі законної економічної діяльності.

Слід зазначити, що саме наявність предикатив-
ного злочину є підставою до визнання доходів таки-
ми, що отримані злочинним шляхом, та визначати 
пов’язані з ними фінансові операції як легалізацію 
(відмивання) коштів. 

При визначенні дефініції легалізації доходів 
клієнтів банку важливим є підкреслення характерних 
рис поняття, які стосуються саме банківської діяль-
ності. Відповідно до Закону [3] клієнтом банку можна 
вважати особу (юридичну або фізичну), яка зверта-
ється за наданням послуг або користується послуга-
ми банку.

Першу спробу надати визначення поняття 
«легалізація злочинних доходів» у контексті 
банківської діяльності було зроблено Базель-

ським комітетом у 1988 р. після прийняття Віденської 
конвенції ООН. У Декларації «Про запобігання зло-
чинному використанню банківської системи з метою 

відмивання грошових коштів» поняття «відмивання 
коштів» описується як використання злочинцями 
та їх партнерами фінансової системи для здійснен-
ня платежів та переказу коштів з одного рахунку на 
інший, приховування джерела та бенефіциарного 
власника грошей, зберігання готівки за допомогою 
банківських сейфів [14]. Проте на сьогоднішній день, 
незважаючи на значний розвиток законодавства, на-
укової теорії та практики у сфері запобігання та про-
тидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих 
злочинним шляхом, як в офіційних документах, так 
і в науковій літературі не знайшло відображення по-
няття «легалізація доходів клієнта банку». З метою 
виявлення ключових слів даного поняття на основі 
наведених вище термінів проведено контент-аналіз, 
результати якого представлено на рис. 1.

Як видно з рис. 1, найбільш часто при визна-
ченні поняття «відмивання доходів» використовують 
слова: доходи, незаконний, приховування, джерело 
походження, злочин і маскування. Слід зазначити, 
що багато трактувань містять перерахування дій, які 
здійснюються з доходами, отриманими злочинним 
шляхом, для визнання цього процесу їх легалізацією, 
такі як: існування, походження, використання, воло-
діння, контроль, розпорядження, тощо. Проте слід за-
значити, що будь-які дії з використанням злочинних 
доходів, особливо якщо вони містять використання 
при цьому фінансової системи, слід вважати прихо-
вуванням їхнього злочинного походження, а, відпо-
відно, легалізацією. Окрім того, з точки зору специфі-
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Рис. 1. Результати контент-аналізу поняття «легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом»
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ки банківської діяльності не є суттєвим, які саме дії з 
незаконними коштами намагається здійснити злочи-
нець, адже їх потрапляння в банківську систему вже 
є спробою надання цим коштам законного статусу. 
Також деякі автори використовують при визначенні 
процесу легалізації доходів такі слова, як «злочинці», 
«суб’єкти іллегальної діяльності» тощо. Використан-
ня зазначених слів при визначенні поняття «легаліза-
ція доходів клієнта банку» не є доцільним, адже вони 
більш притаманні юридичній термінології та можуть 
бути використані до особи лише за рішенням суду.

ВИСНОВКИ
Таким чином, аналіз наукової літератури, між-

народного законодавства та законодавства України 
показав, що на сьогоднішній день поняття «легалі-
зація (відмивання) доходів, отриманих злочинним 
шляхом», не має чіткого узгодженого визначення.  
В офіційних документах дане поняття формулюють 
через перелік злочинів, які передують йому, що не 
відповідає змісту банківської діяльності та не є ме-
тою функціонування системи запобігання та протидії 
відмиванню коштів, а отже, з точки зору внутрішньо-
го фінансового моніторингу банку перелік злочинів 
не є сутнісною ознакою процесу легалізації. 

На основі проведеного аналізу ключових слів 
та виділення морфологічних складових, зважаючи 
на необхідність формування дефініції з урахуванням 
специфіки банківської діяльності, поняття «легаліза-
ція доходів клієнтів банку» можна визначити як про-
цес вчинення фізичною або юридичною особою будь-
яких дій із грошима та іншими фінансовими актива-
ми, отриманими в результаті незаконної та пов’язаної 
із нею діяльності, з метою приховування їх походжен-
ня та перетворення в легальні активи через викорис-
тання або спробу використання послуг банку. 

Схематично визначення поняття «легалізація 
доходів клієнтів банку» можна представити таким 
чином (рис. 2).

Дані рис. 2 показують, що сформоване визна-
чення вказує на те, що особа, яка намагається легалі-
зувати злочинні доходи, є клієнтом банку відповідно 
до визначення у Законі [3], підкреслює, що будь-які дії 
із незаконними доходами є процесом їх легалізації та 
враховує прийняті в більшості офіційних документів 
морфологічну основу та ключові слова. Визначення 
не містить складові способів та методів здійснення 
фінансових операцій, тому що мова йде виключно про 
операції та послуги банків, які завжди супроводжують-
ся укладанням відповідних угод. Формування обґрун-
тованого визначення поняття є важливою частиною 
теоретичної основи подальшого дослідження процесів 
легалізації доходів клієнтами банків і, відповідно, може 
бути використане в подальших дослідженнях при фор-
муванні методичних рекомендацій для служб внутріш-
нього фінансового моніторингу банків.                  
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