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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність цієї теми полягає у том, що не�

обхідними умовами забезпечення стабільності
вітчизняної банківської системи є підвищення
фінансової стійкості кожної банківської уста�
нови; розширення комплексу банківських по�
слуг для населення та організацій; спрощення
процедури нагляду за діяльністю банків у про�
цесі їх укрупнення. Втім, стабільність та репу�
тація фінансового сектору може суттєво пору�
шуватися через проходження потоків "брудних"
коштів. Відмивання грошей прямо пов'язане зі
змінами макроекономічних показників, які
спричиняють коливання міжнародних потоків
капіталу та курсів валют. Оскільки більшість
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фінансових операцій здійснюється за участю
банків, то, відповідно, в процесі легалізації
"брудних" коштів найчастіше використовують�
ся ті послуги банків, які мають недосконалі ме�
ханізми захисту і протидії. Боротьба з органі�
зованою злочинністю не входить до компетенції
кредитних організацій, однак вони можуть чи�
нити суттєвий вплив як на виявлення схем лега�
лізації коштів, одержаних злочинним шляхом,
так і їх власників серед своїх клієнтів. Пріори�
тет у забезпеченні цього напряму їх діяльності
поки що несуттєвий, хоча рівень відповідаль�
ності з точки зору законодавства досить висо�
кий, аж до відклику ліцензії, особливо в частині
встановлення первинного походження коштів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Комплексний підхід до обліково�аналітич�
ного забезпечення фінансового моніторингу в
банківських установах проводиться Національ�
ним банком України та Державною службою
фінансового моніторингу. На теоретичному
рівні проблемами фінансового моніторингу та
обліково�аналітичним процесом займались про�
відні вітчизняні та зарубіжні науковці: О. Бара�
новський, С.Г. Гурій, С. Дмитров, Є.В. Карманов,
Т. Качка, О.І. Кіреєв, М. П. Кравець, В.Л. Кро�
тюк, О.С. Любунь, В.П. Матвієнко, О.П. Озко�
ва, А. Наранович, В.В.Сопко, І. Степанов,
Г.А. Тосуняк, Я.В. Янушевич. Слід також заз�
начити важливість результатів дослідження
проблем аналізу банківської діяльності, опуб�
ліковані у працях: А.М. Герасимовича, І.М. Па�
расій�Вергуненко, Л.О. Примости.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є дослідження обліково�ана�

літичного забезпечення фінансового моніто�
рингу в банківських установах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основою законодавчої бази у сфері запо�
бігання та протидії легалізації (відмиванню) до�
ходів, одержаних злочинним шляхом, або фі�
нансуванню тероризму є: Закон України "Про за�
побігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризм"; Закон України "Про
банки і банківську діяльність"; Кримінальний ко�
декс України; Кодекс України про адміністра�
тивні правопорушення. Національний банк Ук�
раїни є суб'єктом державного фінансового мон�
іторингу, що здійснює державне регулювання і
нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму щодо
банків, платіжних організацій та членів платіж�
них систем, що є банківськими установами.

З метою запобігання використанню банкі�
вської системи для легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму постановою Правлі�
ння Національного банку України від 26.06.2015
№ 417 затверджене Положення про здійснен�
ня банками фінансового моніторингу. Поло�
женням про здійснення банками фінансового
моніторингу (із змінами та доповненнями) ус�
тановлюються загальні вимоги Національного
банку України, зокрема, щодо порядку: вияв�
лення та реєстрації банками фінансових опе�

рацій, що підлягають фінансовому моніторин�
гу, стосовно яких є достатні підстави підозрю�
вати, що вони пов'язані, стосуються або при�
значені для фінансування тероризму; іденти�
фікації, вивчення та класифікації клієнтів з ура�
хуванням установлених банком критеріїв ри�
зиків; надання банками Державній службі
фінансового моніторингу України інформації
відповідно до вимог законодавства України з
питань запобігання легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму; забезпечення управ�
ління ризиками легалізації (відмивання) до�
ходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму; зупинення, понов�
лення фінансових операцій та виконання
рішень (доручень, запитів) Державної служби
фінансового моніторингу України; погоджен�
ня призначення та звільнення відповідального
працівника банку.

Фінансовий моніторинг, сукупність заходів,
які здійснюються суб'єктами фінансового моні�
торингу у сфері запобігання та протидії легалі�
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочин�
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан�
суванню розповсюдження зброї масового зни�
щення, що включають проведення державного
фінансового моніторингу та первинного фінан�
сового моніторингу. Об'єкт фінансового моніто�
рингу, це дії з активами, пов'язані з відповідними
учасниками фінансових операцій, які їх прово�
дять, за умови наявності ризиків використання
таких активів з метою легалізації (відмивання) до�
ходів, одержаних злочинним шляхом, або фінан�
сування тероризму чи фінансування розповсюд�
ження зброї масового знищення, а також будь�
яка інформація про такі дії чи події, активи та їх
учасників. Система фінансового моніторингу
складається з первинного та державного рівнів.
Суб'єктами первинного фінансового моніторин�
гу є: банки, страховики (перестраховики), стра�
хові (перестрахові) брокери, кредитні спілки,
ломбарди та інші фінансові установи; платіжні
організації, учасники чи члени платіжних систем;
товарні та інші біржі, що проводять фінансові
операції з товарами; професійні учасники фон�
дового ринку (ринку цінних паперів); оператори
поштового зв'язку, інші установи, які проводять
фінансові операції з переказу коштів; філії або
представництва іноземних суб'єктів господарсь�
кої діяльності, які надають фінансові послуги на
території України; спеціально визначені суб'єкти
первинного фінансового моніторингу. Внутрішні
документи банку з питань фінансового моніто�
рингу розробляються банком — юридичною осо�
бою/філією іноземного банку з урахуванням ви�
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мог законів України, що регулюють питання за�
побігання та протидії легалізації кримінальних
доходів/фінансуванню тероризму, згідно з нор�
мативно�правовими актами Національного бан�
ку, Міністерства фінансів України, прийнятих для
виконання, рекомендаціями Групи з розробки
фінансів їх заходів боротьби з відмиванням гро�
шей, рекомендаціями FATF, Базельського комі�
тету банківського нагляду і реалізовуються для
забезпечення функціонування внутрішньобанк�
івської системи запобігання легалізації кримі�
нальних доходів/фінансуванню тероризму. Роз�
глянемо питання щодо використання банками
права відмови клієнту, у встановленні (підтри�
манні) ділових відносин (у тому числі шляхом
розірвання ділових відносин) або проведенні
фінансової операції. Вимогами статті 10 Закону
та статті 64 Закону про банки встановлено право
банку відмовити клієнту у встановленні (підтри�
манні) ділових відносин (у тому числі шляхом
розірвання ділових відносин) або проведенні
фінансової операції у разі, зокрема: якщо фінан�
сова операція містить ознаки такої, що згідно з
Законом підлягає фінансовому моніторингу; ус�
тановлення клієнту неприйнятно високого ризи�
ку за результатами оцінки чи переоцінки ризику;
ненадання клієнтом необхідних для вивчення
клієнта документів чи відомостей. Потрібно звер�
нути увагу, що відповідно до частини першої
статті 11 Закону банк як суб'єкт первинного
фінансового моніторингу зобов'язаний здійсню�
вати управління ризиками легалізації (відмиван�
ня) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/
або фінансування тероризму з урахуванням ре�
зультатів ідентифікації, верифікації та вивчення
клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу
операцій, проведених ним, та їх відповідності
фінансовому стану і змісту діяльності клієнта, у
тому числі з урахуванням рекомендацій, наданих
Національним банком України як суб'єктом дер�
жавного фінансового моніторингу. Відповідно до
підпункту 22 частини другої статті 6 Закону банк
як суб'єкт первинного фінансового моніторингу
зобов'язаний проводити аналіз відповідності
фінансових операцій, що проводяться клієнтом,
наявній інформації про зміст його діяльності та
фінансовий стан з метою виявлення фінансових
операцій, що підлягають фінансовому моніторин�
гу. Аналіз фінансових операцій згідно з підпунк�
том 2 пункту 2 розділу І Положення про здійснен�
ня банками фінансового моніторингу, це комп�
лекс заходів, установлених внутрішніми докумен�
тами банку з питань здійснення фінансового мо�
ніторингу, проведення яких дає змогу з'ясувати
суть і мету фінансових операцій, зробити висно�
вок про відповідність/невідповідність фінансових

операцій фінансовому стану клієнта та/або
змісту його діяльності, регулярність здійснення
фінансових операцій та спрямований на виявлен�
ня фінансових операцій, що підлягають фінансо�
вому моніторингу. Якщо за результатами здійсне�
ного аналізу документів (інформації) про фінан�
сові операції та їх учасників, який зокрема вклю�
чає вивчення суті та мети фінансової операції,
інформації про її учасників, банк дійшов до вис�
новку про наявність ознак здійснення банком
ризикової діяльності та підстав уважати, що ха�
рактер або наслідки фінансових операцій можуть
нести реальну або потенційну небезпеку викори�
стання уповноваженого банку з метою легалі�
зації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансування тероризму або фінансу�
вання розповсюдження зброї масового знищен�
ня, то Національний банк України рекомендує ви�
користовувати право банку у відмові, установле�
не частиною першою статті 10 Закону та статтею
64 Закону про банки, від проведення фінансової
операції.

Визначення підстав щодо відмови від прове�
дення фінансової операції здійснюється на ос�
нові складових обгрунтування такого висновку
та враховується під час проведення відповідних
застережних заходів для попередження, обме�
ження та/або зниження до прийнятного рівня
ризиків легалізації (відмивання) доходів, одер�
жаних злочинним шляхом, та/або фінансуван�
ня тероризму. Разом з тим слід зазначити, що в
разі ненадання клієнтом на запит банку необхі�
дних для вивчення клієнта, проведення аналізу
та виявлення фінансової операції, що підлягає
фінансовому моніторингу, документів та/або
відомостей щодо фінансової операції та її учас�
ників, банк має право відмовитися відповідно до
статті 10 Закону та частини п'ятої статті 64 За�
кону про банки від установлення (підтримання)
ділових відносин (у тому числі шляхом розірван�
ня ділових відносин) або проведення фінансо�
вої операції. Банк має забезпечити в порядку,
передбаченому Положенням № 417, унесення
до реєстру фінансових операцій інформації про
фінансову операцію, у проведенні якої відмов�
лено протягом одного робочого дня, але не
пізніше наступного робочого дня з дня відмови,
та в строки, визначені Законом, надання спец�
іально уповноваженому органу інформації про
таку відмову.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Передумовами запровадження системи
фінансового моніторингу в Україні стали чин�
ники, що зумовлені розвитком національної еко�
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номіки, зокрема високий рівень готівкових роз�
рахунків, "тінізація" капіталів, злочини в сфері
фінансів. Поряд з цим одним із основних фак�
торів, які вплинули на необхідність запровад�
ження системи фінансового моніторингу, ста�
ли вимоги міжнародного співтовариства, яке
успішно бореться з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванням тероризму. Невиконання Украї�
ною вимог щодо фінансового моніторингу заг�
рожувало санкціями, які б могли ізолювати краї�
ну від усього ділового світу. Що стосується нор�
мативно�правового забезпечення реалізації си�
стеми фінансового моніторингу, то Україна
вжила достатніх заходів щодо приведення на�
ціонального законодавства до вимог міжнарод�
них стандартів у сфері фінансового моніторин�
гу. Таким чином, можна вважати, що Україна
зробила ще один серйозний крок до того, щоб
стати країною з надійно захищеною фінансовою
системою. В перспективі розвитку національної
системи протидії легалізації доходів плануєть�
ся нарощування потужностей Єдиної інформа�
ційно�аналітичної системи для вистежування
фінансових операцій на базі Держфінмоніто�
рингу, розширення переліку операцій, які підля�
гають моніторингу. Така робота дасть бажані
результати тільки за активної участі кожної ук�
раїнської банківської установи.
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