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розглянуто роль і місце банків у здійсненні фінансового моніторингу з метою протидії легалізації коштів, 
одержаних злочинним шляхом; проаналізовано вітчизняну нормативно-правову базу щодо фінансового 
моніторингу в банку. сформульовані актуальні пропозиції та напрямки вдосконалення цього процесу в 
банках україни.
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Постановка проблеми. у вітчизняній науці 
й практиці поняття фінансового моніто-

рингу існує уже 16 років, тобто із часу прийнят-
тя закону україни «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом» № 249 вид 2002 р. за цей три-
валий період часу визначено основні позитивні 
та негативні прояви моніторингу. для україни 
важливим залишається організувати та прово-
дити цей процес якісно, оскільки це забезпечить 
зменшення втрат для економіки країни та визна-
ння усією світовою спільнотою.

Питання фінансового моніторингу в нашій 
державі є невід’ємною частиною діяльності, яку 
проводять банки. враховуючи наслідки фінансо-
вої кризи, особливу увагу необхідно приділити 
моніторингу фінансової стабільності банківсько-
го сектора, оскільки саме система фінансового 
моніторингу дозволяє передбачити виникнення 
чинників, що негативно впливають на стійкість 
банківських установ і тим самим подолати уста-
лену практику оцінки кризових ситуацій, які ви-
никають в банківському секторі, постфактум.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
серед найвагоміших робіт, що висвітлюють 
проблеми, пов’язані з відмиванням «брудних» 
коштів та фінансуванням тероризму, а також на-
прямів розвитку системи фінансового моніторин-
гу можна назвати праці таких відомих вчених, 
як: а. Базелюка, о. Бандурки, о. Барановського, 
а. Буткевича, з. варналія, в. васильчака, о. вла-
сюка, а. гальчинського, і. даньшина, е. дідорен-
ка, М. Єрмошенка, т. ковальчука, Є. користіна, 
г. Матусовського, о. турчинова, а. тимошенка, 
Ю. Фещенка та ін.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. незважаючи на наявність іс-
тотних досліджень у сфері фінансового моніто-
рингу україни, питанню боротьби з легалізацією 
доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансу-
ванням тероризму та розповсюдження зброї ма-
сового знищення приділяється недостатньо уваги

формулювання цілей статті. дослідження 
є фінансовий моніторинг як спосіб боротьби з ле-
галізацією доходів, отриманих злочинним шля-
хом, фінансуванням тероризму та розповсюджен-
ня зброї масового знищення (далі закон № 1702).

виклад основного матеріалу дослідження. 
Будь-які заходи, котрі стосуються реформування 

усіх сфер життя країни, потрібно пов’язувати 
з оздоровленням економіки. тому на перший 
план виходять питання руху грошових пото-
ків в країні та за кордон. Москаленко н.в. за-
значає, що боротьба з тіньовою економікою не 
дасть відповідних результатів до того часу, 
поки у країні не будуть створені умови для по-
вноцінного функціонування легальної економіки 
і налагоджена чітка координація діяльності всіх 
державних органів, які тією чи іншою мірою 
відповідають за розвиток здорової вітчизняної 
економіки [3, c. 42].

найпоширенішими способами легалізації 
злочинних доходів у банківській сфері україни 
в.в. сухонос виділяє такі:

переказ коштів через банківські рахунки 
в україні за фіктивними договорами;

отримання в банках коштів з рахунків на 
фіктивних підставах;

переказ коштів на банківські рахунки за кор-
дон на підставі фіктивних угод;

укладання договорів банківського вкладу;
здійснення валютообмінних операцій;
укладання кредитних договорів [4, с. 150].
саме виявлення та протидія легалізації неза-

конних доходів і фінансування тероризму ста-
ли основою спільної та цілеспрямованої роботи 
служби державного фінансового моніторингу 
україни, національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, національного банку укра-
їни та інших органів виконавчої влади.

Функції банків щодо протидії легалізації до-
ходів, здобутих злочинним шляхом, визначені 
в законі україни «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванням тероризму 
та розповсюдження зброї масового знищення». 
отже, на основі чинного законодавства банки 
як суб’єкти первинного фінансового моніторингу 
правомочні контролювати дотримання підпри-
ємствами, організаціями, установами порядку 
ведення розрахункових та касових операцій, до-
тримання валютного законодавства та здійсню-
вати внутрішній фінансовий моніторинг. окрім 
того, банки є об’єктами фінансового моніторингу 
з боку національного банку україни та служби 
державного фінансового моніторингу україни.

особливостями формування системи фі-
нансового моніторингу в банківській сфері є  
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виокремлення рівнів його проведення (моніто-
ринг фінансової стабільності банківського сек-
тора, фінансовий моніторинг нБу вітчизня-
них банків, внутрішній фінансовий моніторинг 
в банках україни), оскільки дана система по-
кликана дати комплексну оцінку розвитку бан-
ківської сфери, а відповідно не може бути ефек-
тивною при запровадженні її лише на одному 
рівні. у зв’язку з цим особливого значення на-
було проведення фінансового моніторингу, ко-
трий здійснюють банки як найбільші фінансові 
посередники в державі.

необхідно зазначити, що банки є основним 
джерелом надходження інформації про здій-
снення фінансових операцій, які підлягають фі-
нансовому моніторингу. це свідчить про велику 
значимість дослідження фінансового моніторин-
гу у протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним, у банківській системі 
україни.

Протягом ііі кварталу 2017 р. держав-
на служба фінансового моніторингу україни 
отримала та опрацювала 341618 повідомлень 
про фінансові операції, котрі підлягають фі-
нансовому моніторингу, серед них з ознаками 
обов’язкового фінансового моніторингу – 59,82% 
(203 027); з ознаками внутрішнього фінансово-
го моніторингу – 38,53% (130 761); з ознаками 
обов’язкового та внутрішнього моніторингу – 
1,15% (3 920); відстеження (моніторинг) фінансо-
вих операцій – 0,50% (1 705). варто зауважити, 
що у ііі кварталі 2017 р. кількість таких по-
відомлень збільшилась на 31,32% у порівнянні 
з аналогічним періодом минулого року [9].

загалом, банківська система україни є од-
нією зі сфер, де найширше та найактивніше 
використовуються сучасні можливості інфор-
маційних технологій та мережі інтернет. а вра-
ховуючи, що ці технології застосовуються для 
грошових переказів, зазначена сфера привер-
тає все більшу увагу злочинців. несанкціоно-
ване списання коштів з банківських рахунків, 
шахрайство з платіжними картками, втручан-
ня в роботу інтернет-банкінгу, розповсюджен-
ня комп’ютерних вірусів, ddos атаки на ін-
тернет-ресурси, шахрайство в інформаційних 
мережах – це не вичерпний перелік кіберзло-
чинів, тобто злочинів у сфері інформаційних 
та комп’ютерних технологій. за оцінками екс-
пертів щорічні збитки від діяльності кіберзло-
чинців перевищують 100 млрд. дол. сШа.

у банківській сфері україни найбільша пи-
тома вага злочинів пов’язана з кредитуванням, 
незаконним зняттям грошових коштів з ра-
хунків, привласненням депозитів, маніпуляції 
з первинними документами, що призводить до 
викривлення фінансової звітності [1].

слід зазначити, що значна кількість дріб-
них банків були збанкрутовані самими засно-
вниками. схема працювала таким чином: після 
реєстрації банку залучали нових клієнтів, котрі 
переходили на розрахунково-касове обслуго-
вування в установах банку або вносили кошти 
в банк на депозит, активно залучали ресурси 
з міжбанківського кредитування. Після акуму-
ляції в банку достатньої суми засновникам бан-
ку видавалися дуже великі кредити, які в су-
купності робили банк неплатоспроможним.

на тлі боротьби з економічною злочинністю 
боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів, 
одержаних злочинним шляхом, та фінансуван-
ням тероризму є досить актуальною проблемою. 
не дивлячись на те, що економіка україни для 
виходу із затяжної кризи потребує якнайбільше 
інвестицій, необхідно мати на увазі, що важли-
ве значення щодо впливу грошей на економіку 
країни має їхнє походження.

усунення або, принаймні, нейтралізація 
умов, що сприяють вчиненню легалізації (відми-
вання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
та фінансування тероризму, вимагає вдоскона-
лення не тільки кримінального законодавства, 
але і законодавства, яке регулює діяльність під-
приємницьких структур, фінансово-кредитних 
установ та утворення дієвого механізму вияв-
лення злочинів цієї категорії і проведення роз-
слідування, спираючись на досвід країн з розви-
нутою ринковою економікою.

закон № 1702 [8] передбачає організацію 
первинного фінансового моніторингу шляхом 
запровадження інституту відповідальних пра-
цівників. Їхні статус та функції визначені базо-
вим законом таким чином:

відповідальний працівник банку (член прав-
ління за посадою) має виконувати такі функції:

1) методичні – підготовка внутрішніх норма-
тивних актів з питань фінансового моніторингу, 
навчання персоналу;

2) контрольні – проведення перевірок діяль-
ності підрозділів та співробітників банку;

3) операційні – безпосередня участь в іден-
тифікації клієнтів, моніторинг операцій клієнтів, 
інформаційний обмін з уповноваженим органом, 
документування власної діяльності.

Функцію інформаційного обміну з уповно-
важеним органом закріплено за відповідаль-
ним працівником. у Положенні нБу зазначе-
но: «інформація щодо фінансової операції, яка 
надається спеціально уповноваженому орга-
ну в складі файла-повідомлення, підписується 
електронним цифровим підписом відповідально-
го працівника банку (філії) за допомогою засо-
бів накладання (перевірки) електронного циф-
рового підпису, наданих національним банком 
україни та вбудованих у систему автоматизації 
банку» [8]. вимоги нБу щодо заходів інформа-
ційної безпеки є цілком слушними, закріплені 
у нормативно-правових актах і категорично за-
бороняють передачу ключа для генерації елек-
тронного цифрового підпису та паролів іншим 
особам. отже, відповідальний працівник банку, 
член правління за посадою, зобов’язаний робити 
це особисто. тобто, не враховано час щорічної 
відпустки, відпустки з тимчасової втрати пра-
цездатності та ін.

таким чином, зміни, що внесені постановою 
Правління нБу «Про здійснення банками фінан-
сового моніторингу» до базового закону, зводять 
нанівець ідею сталого процесу фінансового мо-
ніторингу у вітчизняних банках. натомість цей 
бізнес-процес виявляється цілком суб’єктивною 
діяльністю, яка забезпечується та здійснюється 
однією особою.

так, у законі № 1702 встановлено, що 
суб’єкти первинного фінансового моніторин-
гу проводять фінансовий моніторинг за пра-



«Молодий вчений» • № 12 (64) • грудень, 2018 р. 694

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

вилами внутрішнього фінансового моніторингу 
та програмами здійснення [8]. отже, банк по-
винен встановити власні правила внутрішнього 
фінансового моніторингу та програми здійснен-
ня фінансового моніторингу, які розробляються 
відповідно до окремих напрямів його діяльності 
з обслуговування клієнтів та потребують онов-
лення заходів попередження на основі аналізу 
та наявної виробничої необхідності в ході про-
ведення фінансового моніторингу. вважаємо, що 
таке оновлення має базуватися на постійному 
удосконаленні правил внутрішнього фінансово-
го моніторингу і програм здійснення фінансового 
моніторингу банку. такі правила та програми, 
котрі банк прийняв на локальному рівні, тради-
ційно застосовуються для забезпечення участі 
працівників банку у виявленні фінансових опе-
рацій, які можуть бути пов’язані з легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом.

вивчення проблеми формування ефектив-
ної банківської системи дозволили зробити 
висновки про необхідність системного підходу 
до побудови рівноважної стратегії щодо орга-
нізації банківського нагляду та регулювання 
в україні з урахуванням особливостей напря-
мів стратегічного розвитку системи Пвдкрт. 
на нашу думку, будь-який процес, у тому 
числі й процес фінансового моніторингу в бан-
ках, є контрольованим і керованим тоді, коли 
він відбувається за єдиними для всієї системи 
правилами [2].

вітчизняна модель фінансового моніторин-
гу, маючи ряд визначених недоліків, потребує 
певних коригувань, спрямованих передусім на 
посилення взаємодії усіх її ланок в цілому, ви-
ходячи із можливості її застосування для міні-
мізації визначених ризиків діяльності банку.

досить часто банки є посередниками у лега-
лізації (відмиванні) коштів, отриманих незакон-
ним шляхом, тому здійснення банками превен-
тивних заходів щодо запобігання цим суспільно 
небезпечним діянням та створення ефективного 
механізму щодо виявлення легалізації доходів, 
отриманих злочинним шляхом, клієнтами банку 
набуває особливого значення.

тому з метою усунення недоліків у системі 
фінансового моніторингу в банківській сфері 
пропонуємо банкам наступне:

1) не вступати у договірні відносини з юри-
дичними чи фізичними особами, якщо виникає 
підозра, що клієнт виступає не від власного 
імені;

2) не встановлювати та не підтримува-
ти кореспондентських відносин з банками, 
якщо виникає сумнів щодо місцезнаходження 
та проведення діяльності за місцем реєстрації, 
відповідного нагляду за місцем розташування, 
та з банками, що підтримують такі відносини;

3) не встановлювати та не підтримувати ко-
респондентських відносин з банками, які не 
дотримуються загальноприйнятих стандартів 
та не застосовують належних заходів з метою 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, отри-
маних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму;

4) застосовувати підвищені заходи безпеки 
при встановленні відносин із банками-нерези-

дентами, котрі зареєстровані у тих країнах, що 
не передбачають надання та розкриття інфор-
мації про фінансові операції.

вважаємо, що для досягнення зазначених ці-
лей банкам доцільно розробляти та впроваджу-
вати внутрішні нормативні документи з питань 
фінансового моніторингу, які враховують вимоги 
чинного законодавства, вимоги нБу, міжнародні 
вимоги та виконання яких дозволить зменшити 
негативні прояви легалізації (відмивання) дохо-
дів, отриманих злочинним шляхом.

висновки. Проведене дослідження організа-
ційно-аналітичних засад здійснення фінансово-
го моніторингу в банках дозволяє зробити на-
ступні висновки:

1. Фінансовий моніторинг в банках відіграє 
надзвичайно важливу роль у протидії легалі-
зації (відмиванню) злочинних доходів, отрима-
них незаконним шляхом. загалом, діюча інфра-
структура системи організаційно-аналітичного 
забезпечення банків дозволяє виконувати осно-
вні завдання та функції фінансового моніторин-
гу банківської системи.

2. чинне законодавство україни в цілому від-
повідає міжнародним вимогам щодо протидії ле-
галізації злочинних доходів, а також має відпо-
відні внутрішньодержавні структури фінансової 
розвідки. Проте існують недоліки щодо здій-
снення внутрішнього фінансового моніторингу 
в банках, зокрема потребує приведення статусу 
та обов’язків відповідальних працівників банків 
у відповідність до вимог базового закону і скасу-
вання нормативно закріпленої за ними функції 
безпосередньої особистої реалізації усього ком-
плексу процедур з фінансового моніторингу.

3. із врахуванням наведених недоліків і про-
блем у формуванні та здійсненні фінансовий 
моніторинг вимагає радикального перегляду 
підходу до організації свого інформаційного 
забезпечення та розроблення єдиного концеп-
туального проекту організації інформаційної 
інфраструктури банків з урахуванням техноло-
гічних, нормативних, функціональних та орга-
нізаційних особливостей роботи банків та їхніх 
підрозділів. враховуючи об’єктивні можливості 
та підпорядкованість філій, потребує проведен-
ня чіткого розмежування між обсягом повно-
важень та функцій відповідального працівника 
банку та відповідального працівника філії бан-
ку. відсутність налагодженого механізму надан-
ня повідомлень та недостатня підготовка спеці-
алістів з проведення моніторингу щодо клієнтів 
банку загрожує ефективності функціонування 
банківської установи.

4. Є потреба вдосконалення організації сис-
теми фінансового моніторингу, підвищення її 
ефективності, а також подальше впроваджен-
ня в національне законодавство міжнародних 
стандартів в тому числі у законодавство, що 
регламентує банківську діяльність, міжнарод-
них стандартів у сфері запобігання та проти-
дії відмиванню доходів, одержаних злочинним 
шляхом, та фінансуванню тероризму, зокрема, 
підходів до цього питання Європейського союзу. 
це вимагає від нБу проведення багатофактор-
них досліджень при розробленні напрямків роз-
витку та проведення фінансового моніторингу 
в банках україни.
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организационно-аналитичеСкие оСновЫ проведения 
финанСового мониторинга в банках УкраинЫ

аннотация
рассмотрены роль и место банков в осуществлении финансового мониторинга в целях противодействия 
легализации средств, полученных преступным путем; проанализированы отечественную нормативно-
правовую базу по финансовому мониторингу в банке. сформулированы актуальные предложения и на-
правления совершенствования этого процесса в банках украины.
ключевые слова: финансовый мониторинг, банк, противодействие легализации средств, субъекты  
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Of COndUCtIng fInanCIaL MOnItOrIng In banKs Of UKraIne

summary
the role and place of banks in the implementation of financial monitoring in order to counteract the  
legalization of proceeds from crime; the domestic normative-legal base on financial monitoring in a bank 
is analyzed. the actual proposals and directions of improvement of this process in ukrainian banks are 
formulated.
Keywords: financial monitoring, bank, counteraction to legalization of funds, subjects of monitoring,  
responsible employee of the bank.


