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АнотАція
Стаття присвячується дослідженню сутності та розробці 

механізму первинного фінансового моніторингу в банківських 
установах. Запропонована структурно-логічна схема механіз-
му фінансового моніторингу в суб’єктів первинного фінансово-
го моніторингу. Детально охарактеризовано складові механіз-
му первинного фінансового моніторингу.
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управлінські важелі, ефективність фінансового моніторингу, 
операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

АннотАция
Статья посвящается исследованию сущности и разработке 

механизма первичного финансового мониторинга в банковских 
учреждениях. Предложенная структурно-логическая схема ме-
ханизма финансового мониторинга в субъектах первичного фи-
нансового мониторинга. Подробно охарактеризованы составля-
ющие механизма первичного финансового мониторинга.
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Аnnotation
The article is devoted to research of an essence and working 

out a mechanism of primary financial monitoring in banking insti-
tutions. The structure and logical scheme of financial monitoring 
mechanism in primary financial mechanism subjects’ activity was 
proposed. The components of the mechanism of initial financial 
monitoring are described in detail.
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Постановка проблеми. У світовій економіці 
чіткою домінантою у сфері регулювання фінан-
сових взаємовідносин стала боротьба з відми-
ванням грошей та фінансуванням тероризму. 
Відмивання грошей вже вийшло за рамки 
окремих країн, набувши глобального значення. 
Найсприятливішими для відмивання грошей є 
нові фінансові ринки у країнах із перехідною 
економікою, до яких належить і Україна.

Сьогодні в Україні питання, пов’язані з лега-
лізацією доходів, здобутих злочинним шляхом, 
набули великої актуальності і перебувають у 
центрі суспільної уваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретичних основ фінансового 
моніторингу приділяли увагу такі вчені-еконо-
місти, як: О.М. Бережний [3], С.О. Дмитров [4], 
С.Б. Єгоричева [5], А.С. Ачкасова [2], О.О. Ку-
ришко [6], Н.В. Москаленко [7], О.М. Петрук 
[8], Д.В. Шиян [9] та ін.

Водночас проведений аналіз наукових дже-
рел показав, що окремі питання, які стосу-
ються реалізації фінансового моніторингу в 
суб’єктів первинного фінансового моніторин-
гу, залишаються недостатньо дослідженими. 
До таких питань, зокрема, належать дослі-
дження механізму реалізації фінансового мо-
ніторингу в суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу (СПФМ).

Метою статті є дослідження та формалізація 
сутності та структури механізму первинного фі-
нансового моніторингу в СПФМ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансовий моніторинг – це неперервний про-
цес заходів, що здійснюються суб’єктами фінан-
сового моніторингу, спрямованих на протидію 
фінансовим операціям, що пов’язані з відми-
ванням грошей та фінансуванням тероризму.

Розглядаючи трактування поняття «ме-
ханізм фінансового моніторингу», Н.В. Мос-
каленко трактує це поняття як сукупність 
методів, важелів та інституційних умов, які 
регулюють процес розроблення заходів проти-
дій легалізації доходів, отриманих злочинним 
шляхом [7, с. 2].

А.С. Ачкасова визначає поняття механізму 
фінансового моніторингу як сукупність методів, 
важелів та інституційних умов, які регулюють 
процес розроблення адекватних протидій на 
здійснення правопорушень в сфері легалізації 
незаконних доходів та фінансуванню тероризму 
[2, с. 52].

Розглядаючи сутність механізму фінансового 
моніторингу, різними авторами [2; 7], можна по-
бачити, що дані дослідники механізму звертають 
увагу лише на рівень державного фінансового мо-
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ніторингу, а не на рівень первинного, що зумов-
лює актуальність досліджень у цьому напрямі.

До елементів механізму протидії легаліза-
ції доходів, здобутих злочинним шляхом, фі-
нансування тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення, належать 
[7, с. 4]:

– суб’єкти, які уповноважені протидіяти ле-
галізації доходів, здобутих злочинним шляхом 
в усіх організаційно-правових формах;

– правові норми, які встановлюють порядок 
функціонування та взаємодії елементів меха-
нізму фінансового моніторингу, повноваження 
суб’єктів;

– форми діяльності у сфері фінансового мо-
ніторингу;

– методи протидії легалізації доходів, здобу-
тих злочинним шляхом тощо.

Попередні дослідження виявили відсутність 
розробок механізму фінансового моніторингу 
для суб’єктів первинного фінансового моніто-
рингу і наукових досліджень у цьому напрямі.

Між усіма компонентами механізму існують 
взаємозумовлені зв’язки. Так закони породжу-
ють принципи, принципи – цілі та завдання, 
цілі та завдання – функції і методи, інші засо-
би, які забезпечують процес управління зале-
жать від функцій і методів.

Метою фінансового моніторингу в суб’єктів 
первинного фінансового моніторингу і, зокрема, 
у банку є запобігання та протидія легалізації 
злочинних доходів та фінансуванню тероризму 
з використанням банківської системи та контр-
оль рівня ризиків, на які наражається банк.

Об’єктами фінансового моніторингу в банку 
є операції, що здійснюються банком, та ризики, 
що їх супроводжують.

Суб’єктами фінансового моніторингу є бан-
ківська установа та підконтрольні суб’єкти 
(особи, діяльність яких підлягає дослідженню).

Загальні принципи для організації процесу 
управління механізмом фінансового моніторин-
гу наведено у таблиці 1.

Головною метою фінансового моніторингу 
в банківських установах є забезпечення про-
тидії відмивання грошей, фінансування теро-
ризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення. Цілями фінансового моні-
торингу є зменшення операцій які пов’язані 
з відмиванням та фінансуванням тероризму, 
що здійснюються через банківську систему, а 
у випадку виявлення таких операцій – їх не-
гайне зупинення.

До важелів первинного фінансового моніто-
рингу можна віднести:

– правові важелі – найважливіші важелі 
управління, оскільки вони в сукупності створю-
ють правове поле, що регулює відносини між 
суб’єктами первинного фінансового моніторин-
гу і державою (у випадку банків – в особі На-
ціонального банку України);

– організаційні важелі – передбачають фор-
мування та реалізацію комплексу організа-
ційних заходів щодо створення сприятливих 
передумов для ефективної діяльності системи 
фінансового моніторингу в банку;

– управлінські важелі – сукупність засобів 
та інструментів, які цілеспрямовано впливають 
на створення умов для функціонування і розви-
тку банку загалом та його системи фінансового 
моніторингу зокрема.

В основі ефективного функціонування будь-
якого механізму лежить узгоджене, цілеспрямо-
ване, взаємодоповнююче функціонування всіх 
складових частин механізму. Його інструменти 
і важелі діють у чіткій послідовності, яка ви-
значається впливом принципів та внутрішнього 
і зовнішнього середовища і становить механізм 
первинного фінансового моніторингу в суб’єктів 
первинного фінансового моніторингу, зокрема в 

Таблиця 1
Принципи організації механізму первинного фінансового моніторингу в банку [6, с. 271]

Принцип Пояснення

законності передбачає встановлення основної мети проведення фінансового моніторингу у фінансових 
установах

дотримання 
банківської 
таємниці

дотримання банківської таємниці фінансовими установами з обов’язковим розкриттям ін-
формації про клієнта та його операції у разі існування підозри персоналу суб’єкта фінан-
сового моніторингу щодо існування ознак сумнівності фінансової операції

інформаційної 
прозорості

побудова національної системи фінансового моніторингу з урахуванням світового досві-
ду, повне та постійне співробітництво з міжнародними організаціями, об’єднаннями та 
підрозділами фінансової розвідки інших країн, а також обмін інформацією, сучасними 
технологіями та методами

уникнення 
конфліктів

фінансова установа зобов’язана докладати максимальних зусиль для уникнення кон-
флікту інтересів працівників установи і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів 
установи

взаємності забезпечення багатостороннього обміну інформацією між спеціалізованими органами фі-
нансової розвідки та міжнародними інституціями

економічної 
ефективності

необхідність існування позитивного економічного ефекту, тобто перевищення економіч-
них вигід над витратами на організацію процесу фінансового моніторингу

обов’язковості

впровадження норм щодо проведення заходів фінансового моніторингу, визначених на 
підставі достовірних даних про об’єкти фінансового моніторингу за звітний період,та 
встановлення відповідальності суб’єктів фінансового моніторингу за порушення законо-
давства
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банківських установах. Структур-
но-логічну схему механізму пер-
винного фінансового моніторингу 
в банківській установі, розробле-
ну на основі наведених вище під-
ходів, наведено на рисунку 1.

Механізм первинного фінансо-
вого моніторингу в банку склада-
ється з двох підсистем.

Перша підсистема полягає 
у формуванні організаційної 
структури для реалізації фінан-
сового моніторингу. Вона ви-
значає мету, організацію та за-
безпечення системи первинного 
фінансового моніторингу, тоді 
як друга забезпечує практичне 
функціонування фінансового мо-
ніторингу в банку.

Одним із основних етапів фі-
нансового моніторингу є виявлен-
ня операцій, що підлягають фінан-
совому моніторингу (ОПФМ) – це 
операції, які мають злочинний 
характер і підлягають під ознаки 
обов’язкового чи внутрішнього фі-
нансового моніторингу.

Ефективне функціонування 
будь-якого механізму залежить 
від його забезпечення. Діяльність 
усіх СПФМ ґрунтується в першу 
чергу на нормативно-правовому 
забезпеченні. Функціонування 
системи фінансового моніторингу 
в середині банку посилається на 
внутрішні документи. Складові 
забезпечення фінансового моні-
торингу пропонуємо згрупувати і 
представити на рисунку 2.

Методи фінансового моніторин-
гу поділяють на організаційні та 
адміністративні. До організацій-
них методів можна віднести ефек-
тивну організацію роботи пра-
цівників з подальшим кар’єрним 
зростанням, матеріальне заохо-
чення. Адміністративними ме-
тодами є санкції, штрафи, які 
накладаються на суб’єктів пер-
винного фінансового моніторингу 
за невиконання чи недотримання 
законодавчих норм з протидії від-
мивання грошей, фінансування 
тероризму та фінансуванню зброї 
масового знищення.

Друга підсистема механізму 
первинного фінансового моніто-
рингу складається із здійснення 
системи фінансового моніторингу 
та оцінки її ефективності. Її пер-
ша частина стосується виконання 
суб’єктом первинного фінансового 
моніторингу вимог законодавства 
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*розроблено автором

Складові забезпечення організації механізму первинного фінансового 
моніторингу в банку

Нормативно 
правове 

забезпечення

Інформаційне 
забезпечення

Методичне Кадрове

Закони ВРУ;
Постанови 

КМУ;
Накази, 
листи, 

інструкції 
міністерств і 

відомств

Система 
внутрішніх 
документів;

Засоби масової 
інформації

Типології;
Правила 

внутрішнього
фінансового

моніторингу банку;
Програма здійснення

фінансового
моніторингу за 

напрямами
діяльності банку;

тощо

Порядок 
призначення 

відповідальної 
особи;

Система 
підготовки і 
підвищення 
кваліфікації
працівників



866

Випуск 5. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

та безпосередньо пов’язана 
зі взаємодією з суб’єктами 
державного фінансового 
моніторингу, зовнішніми 
відносно СПФМ. Другий 
блок – оцінка ефективності 
фінансового моніторингу – є 
суто внутрішньою діяльніс-
тю банку, має іншу мету й 
особливості та не пов’язаний 
з діяльністю інших суб’єктів 
фінансового моніторингу.

Завершальним елемен-
том механізму фінансового 
моніторингу є оцінка ефек-
тивності такої діяльності на 
рівні СПФМ. Ефективність фінансового моніто-
рингу в банку являє собою здатність системи фі-
нансового моніторингу з найменшими витратами 
запобігати та протидіяти використанню банку в 
процесі легалізації доходів, отриманих злочин-
ним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Дослідження ефективності фінансового 
моніторингу здійснювалися такими вчени-
ми, як С.О. Дмитров [4], О.М. Бережний [3], 
О.О. Куришко [6]. Ми погоджуємося з думкою  
С.О. Дмитрова, який запропонував низку по-
казників оцінки ефективності фінансового мо-
ніторингу, зокрема він збільшив кількість по-
казників ефективності фінансового моніторингу 
в банку. Своєю чергою, вважаємо за доцільне 
провести групування та узагальнення вказаних 
показників за такою схемою (рис. 3).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
проведене дослідження дозволяє стверджувати, 
що нині, незважаючи на існування значного 
наукового доробку, окремі питання фінансового 
моніторингу залишаються недостатньо розро-
бленими. За відсутності усталеного погляду на 
сутність поняття «механізм фінансового моні-
торингу в СПФМ» запропонований механізм фі-
нансового моніторингу спрямований на вдоско-
налення організації такої діяльності у СПФМ. 
Результати цього дослідження можуть бути 
використані в подальших наукових розробках, 
пов’язаних зі здійсненням фінансового моніто-
рингу на первинному рівні.
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