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ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВО: ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ 

Підробка грошей виникла одночасно з людською цивілізацією разом із 
товарно-грошовими відносинами. Фальшивомонетництво – це карний(кримі-
нальний) злочин, який полягає у виготовленні з метою збуту, а також збут 
підроблених банкнот Національного банку України, металевої монети, дер-
жавних цінних паперів(акції, облігації, ощадні сертифікати, векселі, привати-
заційні папери, казначейські зобов’язання) або іноземної валюти. 

Суспільна небезпека цього злочину завжди усвідомлювалась суспільст-
вом, а тому покарання за фальшивомонетництво було надзвичайно суворим; 
це виправдовувалося тим, що фальшивомонетник, переслідуючи свої мерка-
нтильні інтереси, одночасно посягав на безпеку держави, підриваючи її еко-
номіку. На жаль, навіть сьогодні в Україні потрапляє в обіг все більше і бі-
льше підроблених грошей, причому їх якість зростає з року в рік. Географія 
українських міст, в яких виявляють підроблені банкноти різна, як різна скла-
дність та спосіб їх підробки. 

Нормативно-правові заходи спеціально-кримінологічного запобігання фа-
льшивомонетництву пов’язуються з усуненням певних недоліків і пробілів 
чинного законодавства, а також прийняттям нових законодавчих актів. Загалом 
на сьогодні існує потреба внесення низки змін і доповнень до постанови Пле-
нуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних 
справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів» від  
12 квітня 1996 р. No 6. Крім цього, прийняття відповідного закону сприятиме 
упровадженню у фінансовому секторі України стратегії «Cashless economy» 
(безготівкова економіка).  

З метою фіксування органами поліції усіх випадків збуту підробок гро-
шей існує потреба внесення змін до п. 4.2 Інструкції про ведення касових опе-
рацій банками в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 1 чер-
вня 2011 р. No 174. Зокрема, пропонується, щоб банк (філія, відділення) у разі 
виявлення в однієї фізичної або юридичної особи не «двох або більше» банк-
нот з ознаками підроблення, а навіть однієї такої банкноти, терміново повідо-
мляв про такі випадки органи внутрішніх справ.  

Необхідно, найближчим часом, прийняти Закони України «Про криміно-
логічну експертизу проектів нормативно-правових актів», «Про запобігання і 
протидію злочинності». Назріла необхідність у розробленні й прийнятті Ком-
плексної державної програми запобігання злочинності в Україні на період 
2017–2020 років. Разом із тим заслуговують на увагу ідеї про необхідність 
розробки державної комплексної програми протидії злочинності у сфері еко-
номіки. Видаються обґрунтованими рекомендації дослідників щодо необхід-
ності доповнення Кримінального процесуального кодексу України нормою 
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про обов’язковість установлення слідчим причин й умов учинення конкрет-
ного злочину, складання відповідних процесуальних документів. Вважаємо, 
що це посилить роль слідчої профілактики усіх злочинів, включаючи кримі-
нальні правопорушення, передбачені ст. 199 КК України. 

Технічні заходи спеціально-кримінологічного запобігання фальшивомо-
нетництву стосуються передусім удосконалення якості захисту гривні від пі-
дробки. Ураховуючи, що найчастіше підробляються банкноти номіналом 50 
грн і 200 грн, НБУ пропонує, по-перше, розробити новий зразок цих банкнот, 
а, по-друге, урахувати низку технічних новацій, що застосовані при виготов-
ленні банкнот гривні нового зразка номіналом 100 і 500 грн: оптично-змінні 
ефекти, «віконна» (частково уведена у товщу паперу) захисна стрічка з яск-
раво вираженим кінематичним ефектом, елемент SPARK – зображення, на 
окремих ділянках якого спостерігаються поступові переходи від одного ко-
льору до іншого. 
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Загально відомо, що основною метою розвитку економіки будь якої дер-
жави є зростання ефективності її функціонування. В сучасних умовах існу-
вання важливим джерелом підвищення як економічної так і соціальної ефек-
тивності функціонування економіки є науково-технічний прогрес. Основною 
формою реалізації, використання досягнень науково-технічного прогресу, що 
безпосередньо сприяє економічному і соціальному розвитку суспільства, є 
інноваційна діяльність.  

Історичний огляд природи інноваційного процесу показує, що розвиток 
ішов від простих лінійних моделей до більш складних діалогових. 

Економічною основою інноваційної діяльності є фінансування. Фінан-
сування інноваційної діяльності базується на наступних засадах: 

1. швидка цільова орієнтація на швидке й ефективне впровадження су-
часних науково-технічних інновацій; 

2. різноманітність джерел фінансування; 
3. обґрунтованість та юридична захищеність методів акумуляції коштів; 
4. гнучкість системи; 
5. фінансування всіх етапів життєвого циклу інновацій. 
Дослідження світового досвіду показали, що основними джерелами фі-

нансування інноваційної діяльності є наступні: державні асигнування; власні 




