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4) збалансований розвиток системи військово-тех-
нічного співробітництва.

За результатами проведеного у статті аналізу зо-
внішньоекономічної діяльності на ринку озброєння і 
військової техніки можна стверджувати, що Україна 
змінює військових партнерів, намагається залучити-
ся підтримкою та співпрацювати з «першими країна-
ми світу». У свою чергу, активна економічна співп-
раця із провідними країнами світу не лише виведе 
Україну на нові ринки збуту військової продукції, а 
й значною мірою відобразиться на бюджеті країни.

Разом із тим у подальшому слід дослідити питання 
визначення якісних змін у сфері менеджменту та мар-
кетингу, які відбуваються на зовнішніх ринках озбро-
єння і військової техніки, в інтеграційних процесах, 
які стали визначальними для виробництва озброєн-
ня і військової техніки та їх просування на зовнішні 
ринки. Є потреба у новому підході до планування та 
управління зовнішньоекономічною діяльністю вітчиз-
няних спецекспортерів. Необхідно чітко визначитися 
зі структурою, змістом та пріоритетами зовнішньое-
кономічної діяльності вітчизняних товаровиробників 
на зовнішніх ринках, а також розробити науково-ме-
тодичне обґрунтування організаційно-управлінських 
форм зовнішньоекономічної діяльності спецекспорте-
рів у контексті реорганізації змісту та форм міжна-
родного військово-технічного співробітництва.
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Постановка проблеми. Індустрія – це галузь на-
родного господарства, сфера діяльності, сектор еко-
номіки, що включає у себе виробництво і збут то-
варів і послуг, а також охоплює суміжні сектори і 
споживчу аудиторію. До недавнього часу поняття ін-
дустрії і промисловості були синонімами, але на сьо-

годнішній день це не зовсім вірно. Індустрія – це те 
саме, що промисловість, переважно фабрично-завод-
ська, і застосовує машинну техніку, легка індустрія 
(виробляє предмети споживання), важка індустрія 
(виробляє засоби виробництва – обробка металів і 
машинобудування) [2].
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У XIX і в першій половині XX століття промисло-

вість становила єдиний зміст поняття індустрії, тому 
що процес індустріалізації спочатку охопив ті сек-
тори економіки, в яких об’єднання робочих зусиль 
і централізація управління були найбільш необхід-
ними. Однак до початку XXI століття поняття «ін-
дустрія» в рівній мірі стало застосовуватися як до 
металургії, так і до дозвілля, як до виробництва про-
дуктів харчування, так і до шоу-бізнесу. Індустріаль-
ний розвиток держави бере свій початок ще з почат-
ку XIX століття. Найактивнішим періодом створення 
та розвитку даної промисловості, вважається шіст-
десяті роки дев’ятнадцятого століття. Індустрія –  
це промисловість, сфера виробництва, оснащена су-
часною технікою [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ві-
тчизняній літературі поняття індустрії та біо-
індустрії, як правило, досліджуються у загальному 
контексті технологічних зрушень, позиціонуються 
конкретні наукові досягнення у сфері біотехнологій, 
визначаються можливості їх практичного застосу-
вання. У цій площині досліджень відомими є праці 
Т. Зайчук, Є. Мазур, С. Пентилюка, Л. Федулової, 
В. Шліхти, О. Ізотенка, О. Шубравської та ін. Але 
недостатньо вивченими залишаються питання, що 
стосуються методології вибору перспективних напря-
мів розвитку, аналізу тенденцій розповсюдження бі-
отехнологій, їх комплексного застосування у харчо-
вій індустрії. Тому ця проблема вимагає подальшого 
наукового пошуку.

Постановка завдання. Необхідно розглянути 
зміст біотехнологій і довести їх адекватність вимо-
гам часу, з’ясувати особливості розвитку та практич-
ної розбудови біоіндустрії у провідних країнах світу, 
визначити можливості застосування зарубіжного до-
свіду у вітчизняній економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умо-
вах глобалізації світового простору з’явилося нове 
поняття – «індустрія нанотехнологій». Нанотехно-
логія – міждисциплінарна область фундаментальної 
і прикладної науки і техніки, що має справу із су-
купністю теоретичного обґрунтування, практичних 
методів дослідження, аналізу та синтезу, а також 
методів виробництва і застосування продуктів із за-
даною атомною структурою шляхом контрольованого 
маніпулювання окремими атомами і молекулами [3].

На сьогоднішній день у світі не існує стандарту, 
що описує, що таке нанотехнології, що таке нано-
продукція. В Єврокомісії створена спеціальна група, 
якій дали два роки на те, щоб розробити класифі-
кацію нанопродукціі. Нанотехнологія і особливо мо-
лекулярна технологія – нові, дуже мало досліджені 
дисципліни. Основні відкриття, що передбачаються 
у цій області, поки не зроблені. Проте проведені до-
слідження вже дають практичні результати. Вико-
ристання у нанотехнології передових наукових до-
сягнень дозволяє відносити її до високих технологій.

Біоіндустрія – це новітня, одна із найбільш на-
укомістких галузей промисловості, що виникла у 
другій половині ХХ ст. Вона швидко висунулася на 
передові рубежі науково-технічного прогресу. У ній 
створені інноваційні технології, які можуть знайти 
застосування у різноманітних виробничих процесах 
багатьох галузей господарства для виготовлення ці-
лого ряду раніше невідомих видів продукції. У біо-
індустрії не існує поки єдиної галузі, як склалися 
вони в електронній промисловості, телекомунікаціях 
або інформатиці: її процеси і продукти розосередже-
ні в хімічних, харчових, енергетичних та інших ви-
робництвах [3].

Сутність біотехнології полягає в широкому ви-
користанні живих організмів, біологічних продуктів 
і біотехнологічних систем у виробничій сфері. Біо-
технологія допомагає розщепити продукти на окремі 
компоненти – вуглеводи, жири, білки і переробляти 
їх у нові речовини. Ще більш складні проблеми ви-
рішує генна інженерія, втручаючись в унікальний 
спадковий код генів. Це дозволяє створювати нові 
живі організми, покращувати властивості існуючих, 
надаючи їм ті чи інші необхідні людині якості. Біо-
технологія спільно з біоіндустрією стала вихідною 
основою біологізації усієї виробничої діяльності люд-
ства. У XXI ст. біологізація стане одним з провідних 
напрямів прискореного розвитку всього світового 
господарства і умов життя людей.

Сировинна база біоіндустрії велика і поки не-
достатньо вивчена. Так, в 1 г ґрунту міститься до 
100 млн бактерій, 10 млн видів цвілі, десятки тисяч 
видів водоростей. Вони володіють багатьма корисни-
ми властивостями, важливими для біотехнологічних 
процесів, але деякі з них досліджені досконально. 
Серед відкритих 5000 видів антибіотиків вивчено і 
застосовується в медицині лише близько 100. Потен-
ціал інших біологічних організмів також дуже ве-
ликий. Живильним середовищем для їх росту може 
бути як харчова сировина так і нехарчові продук-
ти (деревина, природний газ, нафтопродукти тощо). 
Ефективність біотехнологічних методів надзвичайно 
велика. В середньому на добу корова дає 0,5 кг біл-
ка, а відповідна їй за вагою кількість дріжджів у мі-
кробіологічному виробництві дозволяє отримати 50 т 
білка [4].

Специфіка біотехнології – тісний зв’язок фунда-
ментальних досліджень і супутніх їм прикладних 
розробок. Найчастіше між ними немає тимчасового 
розриву: до промислового освоєння нового біотехно-
логічного процесу та виробництва готової продукції 
біоіндустрії приступають відразу. Тому в галузі біо-
технології багато компаній фінансують фундамен-
тальні роботи, хоча зазвичай приватні фірми уни-
кають вкладати гроші в фундаментальну науку. 
Зайняті у біотехнології вчені в разі нових відкрит-
тів виступають в якості засновників та організаторів 
фірм у біоіндустрії, тому в цьому напрямі бізнесу ба-
гато малих і середніх фірм. Це проявилося у нових 
формах співпраці науки та бізнесу: на базі дослідних 
лабораторій створюються наукові парки і навіть тех-
нополіси. Промислові фірми, фінансуючи працюючі 
в біотехнології інститути, отримують прямий доступ 
до них, підтримують у своїх інтересах потрібний на-
прям наукових пошуків. Невеликі фірми, завершив-
ши розробку нового продукту, продають ліцензію на 
його випуск і збут іншої великої компанії (найчасті-
ше ТНК), котра володіє необхідними виробничими та 
торговими структурами.

Досягнення науки у середині ХХ ст. привели до 
створення «нової біотехнології», що використовує 
методи генної інженерії, нову досконалу техніку і 
разом з тим традиційні види біопроцесів, типові для 
«старої біотехнології». Найдавніший біотехнологіч-
ний процес – бродіння за допомогою мікроорганіз-
мів, які не входять до складу одержуваної продукції, 
а виконують допоміжну роль. Цей процес застосо-
вується для приготування молочнокислих продуктів, 
напоїв, квашених овочів. Зброджування широко ви-
користовується в домашньому господарстві народів 
світу. Процеси бродіння сприяли виникненню вели-
ких виробництв харчової промисловості. Щорічно у 
світі в середині 90-х років ці виробництва постав-
ляли до 1 млн т оцтової есенції, 10 млн т етилово-
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го спирту, 15 млн т сиру, 30 млн т вина, 100 млн т 
хліба, 120 млн т пива і велика кількість інших хар-
чових продуктів. Процес бродіння знайшов застосу-
вання і в ряді сучасних галузей промисловості: енер-
гетики (біогаз), хімічної (оцтовий альдегід, вітаміни, 
ферменти) [4].

У «нової біотехнології» головні зусилля спрямова-
ні як на вдосконалення старих, традиційних, так і на 
створення інноваційних процесів і продуктів. Напри-
клад, звичайне виробництво спирту в процесі бродін-
ня із застосуванням дріжджів, поліпшених генною 
інженерією, значно збільшує вихід продукту. Між 
старими і новими біотехнологіями може виникнути 
конкуренція у виробництві ряду продуктів (напри-
клад, в отриманні етилового спирту). Вибір способу 
їх отримання визначається рядом економічних по-
казників (вартість сировини, очищення, використан-
ня або знищення побічних продуктів). Економічна 
ефективність виготовлення одних і тих же продуктів 
біотехнології в окремих країнах світу обумовлена і 
специфічними географічними передумовами. Так, в 
Японії глюкозно-фруктозні сиропи виробляють з ім-
портної кукурудзи, і вони вигідні, а в США – з міс-
цевої сировини, і в окремі роки це виробництво буває 
збитковим (не витримує конкуренції дешевого нату-
рального цукру).

Області використання методів біотехнології та 
продукції біоіндустрії:

– отримання нових лікарських засобів для потреб 
медицини і ветеринарії, застосування генної інжене-
рії для корекції клітин організму;

– підвищення продуктивності сільськогосподар-
ського виробництва шляхом впровадження методів 
генної інженерії у рослинництво і тваринництво;

– розширення можливостей отримання продуктів 
харчування;

– збільшення енергетичних ресурсів;
– розробка за допомогою біотехнології родовищ 

кольорових металів;
– захист навколишнього середовища шляхом біо-

технологічної очистки стічних вод, переробки відхо-
дів сфери матеріального виробництва і комунального 
господарства, що не утилізуються.

У сільському господарстві до 40% врожаю втрача-
ється від хвороб рослин і через шкідників. На проти-
вагу хімічним засобам захисту рослин вже розроблені 
види біопестицидів, біофунгіцидів і біоінсектициди, 
більш ефективні, вибірково діючі на культури і без-
печні для людини і природного середовища. Все біль-
шого значення набуватимуть біодобрива, наприклад, 
використання бактерій, що уловлюють азот з повітря 
і фіксуючих його, як це відбувається у деяких бобо-
вих культурах.

У харчовій індустрії біотехнологія здатна розши-
рити асортимент, якість продовольчих продуктів, зба-
лансувати вміст білків, жирів і вуглеводів, знизити 
надлишкову калорійність. Використання доступних і 
дешевих видів сільськогосподарської сировини, а час-
то і відходів харчової промисловості дозволяє виро-
бляти продукти, аналогічні традиційним, але більш 
вигідні у виробництві і особливо цінні для споживача. 
Це добре простежується на створенні великого вироб-
ництва глюкозно-фруктозних сиропів (ГФС) з крох-
малевмісної сировини часто низької якості (зернові, 
картопля тощо). Ці сиропи конкурують не тільки з 
безкалорійні підсолоджувальними речовинами типу 
сахарину, але і з цукром. Глюкозно-фруктозні сиропи 
застосовуються в лікувальних цілях, а також у виго-
товленні безалкогольних продуктів, консервів, молоч-
них і хлібобулочних виробів [5].

Виробництво енергії з біомаси за допомогою мі-
кроорганізмів – один із нових напрямів біотехнології. 
Ресурси біомаси на планеті величезні. Крім того, по-
стійно з’являються відходи сільського господарства, 
життєдіяльності тварин і людей. Їх біотехнологічна 
утилізація дозволяє отримувати газоподібне (біогаз) і 
рідке (етиловий спирт) паливо. Біореактори для отри-
мання біогазу можуть не тільки виробляти ефектив-
не паливо, але і допомагають захистити середовище, 
особливо водойми, від забруднень відходами ферм. 
В якості побічного продукту при виробленні газу утво-
рюються органічні добрива. У Бразилії було розпоча-
то виробництво етилового спирту з цукрової тростини 
і маніоки. Етиловий спирт став паливом для двигунів 
автомобілів, тракторів, річкових суден та літаків. Біо-
газ – більш ефективне і зручне паливо, ніж просто 
біомаса, призначена для спалювання. Особливо пер-
спективно отримання біогазу в сільському господар-
стві, де кількість відходів для промислової переробки 
невелика, а для забезпечення власних потреб в енергії 
цілком достатньо. Тому широке поширення біореак-
тори отримали в Китаї, Індії, країнах Південно-Схід-
ної Азії, де ресурси місцевого палива обмежені. Іноді 
біогаз використовується навіть для вироблення елек-
троенергії на невеликих станціях в сільській місце-
вості. Широкі можливості застосування біотехнології 
у вирішенні екологічних проблем. Біотехнології до-
зволяють досягти більшої екологічної чистоти про-
цесів виробництва продукції порівняно з хімічними 
технологіями, де зазвичай велика маса відходів, що 
не піддаються утилізації. Тому біоіндустрія здатна не 
тільки прискорити і здешевити отримання кінцевої 
продукції, але і знизити витрати по захисту повітря-
ного і водного басейнів, а також ґрунту від забруд-
нень. Більшість видів продукції біоіндустрії повністю 
витрачається в процесах споживання, і це відрізняє 
її від інших галузей промисловості, які виробляють 
найчастіше відходів більше, ніж корисної продукції. 
З розвитком генної інженерії виникли складні еко-
логічні та морально-етичні проблеми. Не можна ви-
ключити випадкової зміни генного механізму рослин, 
тварин і навіть людини [6]. При цьому біологічні на-
слідки можуть позначитися на всіх майбутніх по-
коліннях. Сировинними матеріалами біотехнології 
стають клітини, тканини і органи людини. Успішні 
досліди клонування рослин і тварин впритул підве-
ли людство до проблеми клонування людей. Поява на 
ринках продуктів сільського господарства, отриманих 
із застосуванням генної інженерії (наприклад, м’ясо 
із США у Західній Європі), викликало масові протес-
ти. Ще більш рішуче громадськість виступає проти 
клонування людини. У ряді країн введені законодавчі 
обмеження, формулюються релігійні заборони і засу-
дження подібних експериментів.

Впровадження біотехнології у деяких відносинах 
загострює і соціально-економічні проблеми в країнах 
і регіонах світу. Біотехнологічна революція у промис-
лово розвинених країнах веде в сільському господар-
стві до зменшення посівних площ, поголів’я великої 
рогатої худоби, підвищення врожайності призводить 
до падіння цін на сільськогосподарську продукцію, до 
скорочення робочої сили на фермах і загального числа 
фермерських господарств. Біотехнологічний прорив у 
виробництві продуктів харчування підсилює експорт 
продовольства з розвинених країн світу у країни, що 
розвиваються. Дешеве імпортне продовольство силь-
ніше витісняє неконкурентоспроможну місцеву сіль-
ськогосподарську продукцію, а це, у свою чергу, веде 
до подальшого руйнування селян у багатьох країнах 
Африки, Азії та Латинської Америки.
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Досягнення переваги в біотехнології – одне з важ-

ливих завдань в економічній політиці промислових 
держав. Програмами за новими напрямами в біотех-
нології уряди розвинених країн надають відчутну 
фінансову підтримку. При цьому все більше приді-
ляється уваги застосуванню біотехнологій для вироб-
ництва медикаментів та продуктів харчування, що 
забезпечують здоровий спосіб життя.

Біоіндустрія в сільському господарстві (сільсько-
господарська біотехнологія) включає у себе:

1) кормові добавки і антибіотики;
2) трансгенні рослини;
3) трансгенні тварини;
4) засоби для біологічного захисту рослин;
5) ветеринарна біотехнологія;
6) біодобрива.
Системна оцінка тенденцій і закономірностей роз-

витку харчової індустрії України за період форму-
вання ринкової економіки свідчить, що поряд із пев-
ними позитивними змінами, які відбуваються у цій 
галузі, як і в економіці країни в цілому, пов’язаними 
у першу чергу із формуванням різних форм власнос-
ті, організації виробництва і господарювання, про-
явився ряд значних негативних явищ, серед яких не-
обхідно відзначити суттєве скорочення виробництва 
харчових продуктів, зростання їх вартості, зменшен-
ня обсягів їх реалізації, зниження рівня задоволення 
потреб населення в них [7].

Тенденції, що склалися у розвитку харчової ін-
дустрії в умовах ринкових трансформацій, були 
зумовлені численними причинами, серед яких ви-
рішальну роль відігравали такі: допущені значні не-
доліки в організації переходу до ринкової системи 
господарювання, зокрема поспішне проведення про-
цесу приватизації підприємств, лібералізації еконо-
мічних процесів, у результаті чого була втрачена ке-
рованість розвитком окремих галузей, підприємств і 
виробництв; значне скорочення обсягів вітчизняних 
сировинних ресурсів для виробництва харчових про-
дуктів, що призвело до різкого зменшення їх випус-
ку і збільшення питомих витрат на їх виробництво; 
фізичне і моральне зношення матеріально-технічної 
бази більшості підприємств харчової промисловості, 
що спричинило неконкурентоспроможне їх функ-
ціонування; відсутність чітких науково обґрунто-
ваних ринкових моделей розвитку і ефективного 
функціонування окремих галузей і виробництв хар-
чової промисловості з урахуванням специфічних ві-
тчизняних особливостей їх діяльності; психологічна 
і професійна непідготовленість керівних працівни-
ків і спеціалістів галузі до господарювання в ринко-
вих умовах; втрата внутрішніх і зовнішніх ринків 
збуту продукції харчової промисловості; порушен-
ня стабільних міжгалузевих зв’язків щодо виробни-
цтва харчових продуктів; недосконалість ринкових 
економічних відносин, які в основному зводяться 
до розрахунків на бартерних засадах; недотриман-
ня законів і вимог територіального поділу праці у 
виробництві харчових продуктів; недосконалість 
фінансово-кредитних механізмів розвитку окремих 
галузей і виробництв харчової промисловості; необ-
ґрунтованість системи оподаткування харчових під-
приємств, яка не враховує специфічних особливос-
тей їхньої діяльності, зокрема: характеру і значення 
продукції, що виробляється ними; соціального та 
екологічного її призначення; особливої ролі у від-
творенні населення як головної продуктивної сили 
тощо; порушення сталих міждержавних економіч-
них зв’язків з виробництва і реалізації продукції 
харчової промисловості; недостатнє правове забезпе-

чення ефективного розвитку харчової промисловості 
як провідної структуроформуючої галузі економіки 
України; відсутність затверджених довгострокових, 
середньо– та короткострокових національних і регі-
ональних програм розвитку харчової промисловості; 
часті зміни організаційних структур управління роз-
витком харчової промисловості.

Суттєвим аспектом сучасного кризового стану 
розвитку харчової індустрії є наявність значних 
регіональних диспропорцій у територіальному роз-
міщенні основних складових її продуктивних сил 
та виробництві продуктів харчування. Досліджен-
ня засвідчили наявність значних відмінностей в 
динаміці виробництва окремих видів продукції 
харчової промисловості по областях України, що 
свідчить про недостатнє врахування регіональних 
чинників та факторів розвитку галузі. Основни-
ми причинами суттєвих регіональних диспропор-
цій в споживанні основних продовольчих товарів, 
які свідчать про незбалансованість розвитку націо-
нального ринку харчових продуктів, є: регіональні 
відмінності в рівнях доходу населення; особливос-
ті виробництва продукції та його ефективності в 
окремих регіонах та областях, які, зокрема, зумов-
люють різницю в роздрібних цінах на окремі про-
дукти харчування; низька територіальна мобіль-
ність продовольчих товарів внаслідок високих цін 
на транспортні послуги; слабкий розвиток ринко-
вої інфраструктури: мережі оптових продовольчих 
ринків, універсальних та спеціалізованих товар-
них бірж, маркетингових служб.

Системний аналіз показників економічної ефек-
тивності розвитку харчової промисловості дозволив 
зробити висновок про порівняно високий її рівень у 
Центральному та Східному регіонах країни, що в по-
вній мірі відповідає їх ролі як регіонів спеціалізації 
на виробництві промислової харчової продукції.

Висновки з проведеного дослідження. Основними 
напрямами удосконаленню розміщення харчової ін-
дустрії повинні стати: 1) поглиблення спеціалізації 
окремих економічних районів і областей на розви-
тку у них тих галузей і виробництв харчової про-
мисловості, для яких у них є необхідні умови для 
створення ефективної сировинної бази відповідних її 
підприємств; 2) доведення рівня розвитку ряду галу-
зей харчової промисловості в економічних районах і 
областях до масштабів, які б забезпечували їх потре-
би у відповідних харчових продуктах; 3) оптимізація 
темпів і розмірів підприємств харчової промисловос-
ті в економічних районах і областях у відповідності 
з вимогами ринкової економіки, новітніми досягнен-
нями науки, техніки, технології виробництва і про-
гресивного світового досвіду.

Велике значення має також інший напрямок біо-
технології – захист культурних рослин від хвороб і 
шкідників. Вже розроблені нові види біопестицидів, 
біофунгіцидів і біоінсектициди, безпечні для люди-
ни і навколишнього середовища, які вибірково діють 
на сільськогосподарські культури. Те ж відноситься 
і до біодобрива, створеним, наприклад, за допомогою 
бактерій, що вловлюють і засвоює азот з повітря. За-
вдяки їх застосуванню посилюється опір сільськогос-
подарських культур хвороб і шкідників, що дозволяє 
зменшити потреби в хімічних пестицидах. Одночас-
но ведуться роботи, спрямовані на збільшення ґрун-
тової родючості та підвищення ступеня засвоєння 
рослинами поживних речовин.

Також це розширення можливостей отримання 
продуктів харчування. У цьому випадку мається на 
увазі розширення асортименту та поліпшення якос-
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ті продовольчих продуктів, а також здешевлення 
вихідної сировини, використовуваного в харчосма-
кової промисловості. Застосування методів біотехно-
логії дозволяє краще збалансувати вміст у продук-
тах харчування білків, жирів і вуглеводів. Найбільш 
яскравим прикладом такого роду може служити ви-
готовлення глюкозно-фруктових сиропів з крахма-
левмісної сировини низької якості, що отримало вже 
досить широке поширення.

При цьому в оцінках доцільності і допустимос-
ті впровадження нових продуктів Північна Амери-
ка та Західна Європа розрізняються досить сильно. 
У США і Канаді відбувається швидка комерціалі-
зація біотехнологічних відкриттів, а доводи про 
необхідну обережності найчастіше відкидаються з 
посиланням на відсутність цього принципу в міжна-
родному праві. У Західній Європі, навпаки, роблять 
акцент саме на обережності, необхідності прохо-
дження новими продуктами і добавками достатньо-
го циклу експертиз.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ FATF З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті підкреслено тісний зв’язок між корупцією та легалізацією (відмиванням) злочинних доходів, що дає можливість ви-
користовувати інструменти FATF, спрямовані на протидію легалізації доходів, набутих злочинним шляхом, для боротьби з коруп-
цією. Проаналізовано стан імплементації рекомендацій FATF у національне законодавство з протидії легалізації (відмиванню) 
злочинних доходів. Визначено пріоритетні завдання для найбільш повного використання інструментів FATF з метою протидії 
корупції в Україні.
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Павлова А.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ FATF ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРУПЦИИ В УКРАИНЕ
В статье подчеркнута тесная связь между коррупцией и легализацией (отмыванием) преступных доходов, что дает воз-

можность использовать инструменты FATF, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным 
путем, для борьбы с коррупцией. Проанализировано состояние имплементации рекомендаций FATF в национальное законода-
тельство по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов. Определены приоритетные задачи для наиболее 
полного использования инструментов FATF с целью противодействия коррупции в Украине.
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Pavlova A.M. THE USE OF THE FATF RECOMMENDATIONS TO COMBAT CORRUPTION IN UKRAINE
The article highlighted the close relationship between corruption and the legalization (laundering) of proceeds acquired criminal 

way, which makes it possible to use the tools FATF, aimed at countering legalization of proceeds acquired by criminal means to fight 
corruption. The state of implementation of the FATF recommendations in national legislation on counteraction to legalization (laundering) 
of proceeds acquired criminal way was defined. The priority task to counter corruption in Ukraine vas outlined.
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Постановка проблеми. Корупція у світі залиша-
ється соціально-економічним явищем, на подолання 
якого спрямовані зусилля багатьох держав. Тісний 
зв’язок, який існує між корупцією та легалізацією 
(відмиванням) злочинних доходів, потребує зосеред-
ження на проблемі корупції як джерелі формування 
злочинних доходів, які згодом можуть легалізува-
тися та використовуватися на фінансування теро-
ризму. Серед міжнародних організацій, які значну 
увагу приділяють корупції як джерелу накопичення 
коштів, що можуть брати участь у легалізації (від-
миванні) злочинних доходів, особливе місце посідає 
FATF. Оскільки інструменти, запропоновані FATF 

для протидії легалізації (відмивання) злочинних до-
ходів, є комплексними та системними, то їх викорис-
тання є придатним і з метою протидії корупції. По-
тенціал використання рекомендацій FATF з метою 
протидії корупції в Україні не реалізовано, тому це 
завдання є надзвичайно актуальним для України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зару-
біжні дослідники досліджують проблему корупції 
дуже різнобічно на замовлення різних міжнародних 
організацій. Дж. Едгардо Кампос та Санджай Прад-
хан у праці «Багатолика корупція: відслідковування 
уразливості на рівні секторів» [1] розглядають коруп-
цію як сучасну суспільну пандемію та наголошують 


