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СУТНІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) 
ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 

Діяльність оперативних підрозділів з виявлення легалізації (ві-
дмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, повинна містити 
в собі взаємозалежні між собою системи: 

обґрунтовану систему ознак, які вказують на наявність даного 
виду злочину; 

систему гласних і негласних слідчих (розшукових) дій, що до-
зволяють виявити кримінальні правопорушення в даній сфері. 

Головними компонентами у структурі тактики виявлення за-
значеного злочину є [1]: установлення складу злочину (завершуєть-
ся відтворенням картини злочину); збирання і використання доказів 
(завершується виявленням всього злочинного формування чи однієї 
особи з його складу). 

Для виявлення усіх компонентів легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом, необхідно провести комплекс оперативно-
розшукових і контрольно-перевірочних заходів (документальна ре-
візія, документальна перевірка, зустрічна перевірка) щодо організа-
ції одержання первинної інформації про ознаки, які свідчать про мо-
жливе вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом [2]. 

Необхідну для проведення економічного аналізу інформацію 
слід отримувати з повним додержанням вимог конфіденційності, 
щоб попередити можливий «витік» інформації, тим більше, що реа-
льні керівники «фіктивних фірм» у подібних випадках без зайвих 
зусиль у найкоротші строки перераховують залишки грошових кош-
тів та здійснюють подальші аналогічні операції вже через інші під-
контрольні фіктивні суб’єкти господарської діяльності. Тому за ная-
вності передбачених законодавством підстав потрібно проводити 
слідчі (розшукові) дії щодо перевірки осіб, які працюють у вказаних 
суб’єктів господарської діяльності. 

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
може бути виявлена при здійсненні перевірки повідомлення про зло-
чин шляхом відстеження фінансових операцій та угод, які здійсненні з 
доходами, отриманими кримінальним шляхом. Без встановлення зло-
чинного походження доходів не буде і легалізації їх як злочину. Тому, 
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при підозрілих операціях та угодах з грошовими коштами та майном 
особлива увага приділяється виявленню ознак попереднього злочи-
ну, шляхом здійснення якого отримані доходи, що легалізуються. 
Дані про фінансові операції та угоди з майном можуть знаходитись в 
повідомленні про злочин, наприклад, якщо представники потерпілої 
особи (юридичної чи фізичної) користуючись своїми діловими 
зв’язками, спостерігали напрям руху викрадених цінних паперів. 

Для встановлення фактів легалізації злочинних доходів під час 
виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, необхідно, у першу чергу, встановити розмір та склад майна, 
отриманого кримінальним шляхом. 

Здійснюючи слідчу та оперативно-розшукову діяльність, необ-
хідно встановлювати схеми легалізації доходів, здобутих злочинним 
шляхом, насамперед у результаті зловживань в базових галузях еко-
номіки, а саме: паливно-енергетичній, лісовій, будівельній, аграрній, 
банківській, машинобудівній, транспортній, а також при приватиза-
ції державних підприємств, використанні («освоєнні») бюджетних 
коштів, здійсненні експортно-імпортних операцій, фінансово-
господарської діяльності на ринку виробництва та реалізації алкого-
льної продукції та в сфері надання різноманітних послуг. Також слід 
«оперативно» відпрацьовувати рахунки у банках, через які протягом 
доби безпідставно перераховуються на кореспондентські рахунки 
іноземних банків значні суми грошових коштів. 

Особливу увагу слід звернути на встановлення джерел надхо-
дження коштів на приватизацію державних підприємств (наприклад: 
обленерго, облгаз і т. ін.) у власників офшорних компаній. 

Усе це можливо лише на основі налагодженої взаємодії слідчих 
та оперативних працівників різних правоохоронних органів із конт-
рольно-наглядовими державними органами щодо виявлення «фік-
тивних фірм» та «конвертаційних центрів», які легалізують злочин-
но здобуті кошти, у тому числі через офшорні зони. 

При цьому необхідно звернути увагу:  
на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, оскільки во-

ни можуть використовуватися для переведення валютних коштів за 
кордон під виглядом оплати імпортних контрактів;  

на застосування вексельної форми розрахунків, використання 
позичкових рахунків комерційних банків та перевід боргу з одного 
суб’єкта господарювання на іншого (зокрема, взаємозаліки енерго-
постачальних компаній і комерційних структур та перерахування 
грошових коштів на депозитні та факторингові рахунки, у тому числі 
на рахунки офшорних компаній). 

Працівникам відповідних підрозділів правоохоронних органів 
перш за все необхідно звернути увагу на використання початкового 
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статутного капіталу і одержання надприбутків в асоціаціях, консор-
ціумах, концернах та в інших об’єднаннях суб’єктів господарської 
діяльності. 

Складність виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, яка вчиняється злочинною організацією 
пов’язана з необхідністю встановлення зв’язку між членами органі-
зації, які зовнішньо можуть діяти незалежно один від одного. Сам 
факт роботи у підставній організації не свідчить про входження осо-
би у склад злочинної організації. Переважно, справжні організатори, 
залишаючись у «тіні», використовують посередників, які не мають 
уявлення про злочинний характер діяльності.  

Висновок. Виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, означає: установити, зафіксувати, визначи-
ти факт та обставини вчинення даного виду злочину, а саме: 

обставини накопичення злочинних доходів (час, місце, спосіб та 
інші обставини вчинення злочину); 

джерело їхнього незаконного походження і маскування, перемі-
щення та використання в легальній економіці; 

місце приховування та зберігання; 
виявлення та встановлення осіб, які є організаторами, а також 

інших осіб які брали участь або можуть бути причетні у підготовці 
або у вчиненні даного виду злочину; 

характер і розмір шкоди заподіяної злочином. 
Для виявлення злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиван-

ням) доходів, одержаних злочинним шляхом, працівникам, що здійс-
нюють оперативно-розшукову діяльність, необхідно використовува-
ти матеріальні носії юридичної, економічної, комерційної інформації, 
різнопланову договірну, митно-транспортну, фінансово-бухгал-
терську та банківську інформацію. Тому важливим завданням, від 
вирішення якого залежить успіх виявлення легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, є своєчасне встановлення та 
вивчення конкретних фінансово-господарських документів, органі-
зація правового й економічного дослідження господарських угод. 
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