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Шановні учасники круглого столу! 

Міжнародний круглий стіл «Корупційна злочинність у міжнародному вимірі: форми, методи 
та засоби протидії», організований за сприяння Секретаріату Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі, Міністерства внутрішніх справ України й Національної академії 
внутрішніх справ, – це знаковий науковий захід, метою якого є комплексний розгляд проблем 
детінізації сучасної української економіки і визначення ролі міжнародного співробітництва 
правоохоронних органів, що є першочерговими заходами запобігання корупції. 

Поширення кризових явищ в економіці багатьох країн світу, згортання економіко-політичних 
відносин із Росією, анексія АР Крим і самопроголошення нових утворень на території Донецької та 
Луганської областей спричинили підвищення рівня тіньової економіки та незаконно набутих 
активів в Україні, що є основним джерелом фінансування корупції. 

У сучасному глобалізованому світі одним з дієвих засобів детінізації економічних процесів та 
повернення до легального обігу виведених з нього коштів є фінансові розслідування, які охоплюють 
комплекси заходів протидії розкраданням державних фінансів, кіберзлочинності, виявам корупції, 
ухиленню від сплати податків, легалізації злочинних доходів, фінансуванню тероризму тощо.  

За підтримки європейських партнерів вітчизняні правоохоронні та інші державні інституції з 
досвідом фінансових розслідувань підлягають активному реформуванню. Уже функціонують 
Національна поліція та Національне антикорупційне бюро, реорганізуються органи прокуратури та 
фіскальна служба, створюється ДБР. 

 
Відбулися позитивні зрушення, завдяки яким стало можливим фахове відстеження 

фінансових потоків та вжиття допустимих заходів щодо арешту й конфіскації доходів тіньовиків. 
Ідеться, зокрема, про оновлене антикорупційне законодавство, уніфікацію процедур реєстрації та 
доступу до державних реєстрів і баз даних, запровадження електронного декларування, системи 
ProZorro, відкритих реєстрів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (із зазначенням 
кінцевого бенефіціара), бази власників майна, земельних ділянок тощо. 

У контексті зазначеного, предметне обговорення дискусійних, проблемних теоретичних і 
практичних питань міжнародного співробітництва щодо протидії та запобігання корупції, 
детінізації економіки, визначення шляхів удосконалення національного антикорупційного 
законодавства та відповідних нормативно-правових актів Верховної ради України, Кабінету 
міністрів України, Генеральної прокуратури України та правоохоронних органів вітчизняними та 
зарубіжними фахівцями має забезпечити додатковий імпульс до практичної імплементації Угоди 
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Плідна співпраця комітетів Верховної Ради України та Національної академії внутрішніх 
справ сприяє оптимізації діяльності, зокрема в контексті законодавчого забезпечення реалізації 
державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, економічної безпеки й правоохоронної 
діяльності. 

Наукові доробки учасників круглого столу опубліковано в збірнику доповідей, що дає змогу 
ознайомитись з широким спектром підходів різних науковців і практиків до багатьох проблем 
сучасної України крізь призму світових тенденцій. 

Висловлюємо готовність активно долучитися до наукового опрацювання та супроводження в 
інстанціях висловлених учасниками законодавчих пропозицій щодо підготовки рекомендацій 
прикладного характеру стосовно розвʼязання вищезазначених проблем з урахуванням положень 
міжнародно-правових документів і практики країн ЄС. 

Бажаємо сил і наснаги, професійної інтуїції для реалізації нових звершень та неперевершених 
здобутків задля успішної діяльності правоохоронних органів і процвітання України! 

 
 


