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заходів щодо детінізації фінансово-економічних відносин. Вони мають носити 

комплексний, системний характер і охоплювати організаційний,  ресурсний, 

метеріально-технічний та інформаційний аспекти.  
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отриманих злочинним шляхом. Так, з метою запобігання залучення їх до 

підозрілих схем кредитні організації застосовують певний інструментарій на 

різних етапах взаємовідносин з клієнтами (як фізичними, так і юридичними 

особами). 

Основна мета банківського моніторингу – це своєчасне виявлення 

порушення і труднощів в функціонуванні комерційного банку або банківської 

системи в цілому з метою нормалізації фінансового становища і підтримки 

стабільності. 

Організація фінансового моніторингу у комерційних банках України 

регламентується наступними законодавчими актами: Законом України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом» [2]; Законом України «Про банки та банківську діяльність» 

[1] та Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу. 

Національний банк України зобов’язує здійснювати фінансовий моніторинг у 

банках України з метою запобігання використання банківської системи України 

для легалізації злочинних доходів відповідно до Міжнародних стандартів з 

протидії відмиванню доходів та фінансування тероризму і розповсюдження 

зброї масового знищення. Відповідальними за організацію 

внутрішньобанківської системи запобігання відмиванню злочинних доходів та 

фінансуванню тероризму є керівник виконавчого органу банку або керівник 

філії іноземного банку. У разі призначення у банку тимчасової адміністрації, 

відповідно за організацію дотримання вимог законодавства України у цій сфері 

несе тимчасовий адміністратор банку, а у разі здійснення процедури ліквідації 

банку – його ліквідатор [4]. 

Виходячи з зазначеного можна сформулювати наступне визначення 

фінансового моніторингу: «… це сукупність заходів, спрямованих на виконання 

вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом» [3]. 

Необхідність банківського моніторингу зумовлена, по-перше, особливою 

роллю банку в господарському житті суспільства. Банківський сектор впливає 

на загальну економічну ситуацію, за рахунок впливу на обсяг та структуру 
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грошової маси, будучи посередником між господарюючими суб’єктами. По-

друге, банківський моніторинг дозволяє на ранній стадії запобігти проблемам, 

що виникають в банківському секторі, завдяки чому вдається з більшою 

ймовірністю зберегти ринкової рівновагу. 

Кандидат економічних наук Стечишин Т.Б. виділяє декілька проблем 

формування системи фінансового моніторингу банківської системи в Україні. 

По-перше, це відсутність повноцінного зв’язку з правоохоронними органами та 

іншими державними органами, уповноваженими запобігати та протидіяти 

легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму, насамперед із 

суб’єктами державного фінансового моніторингу. По-друге, проблема 

розкриття банківської таємниці [5]. Згідно з Законом України «Про банки та 

банківську діяльність» [1], уся інформація, яку одержує банк про діяльність та 

фінансовий стан клієнта під час його обслуговування є банківською таємницею. 

По-третє, відсутність акцентуації на протидії притоку капіталу між легальною 

та нелегальною (тіньовою) економікою. Та по-четверте, суб’єкти первинного 

фінансового моніторингу на законодавчому рівні не зобов’язані представляти 

документи про джерела походження коштів [5]. 

Якщо в банку відділ фінансовий моніторинг – це просто обслуговуючий 

підрозділ, покликаний виконувати вимоги законодавства та управляти 

ліцензійними ризиками, то він у першу чергу потрапить під скорочення. Якщо 

ж система фінансового моніторингу є повноправним партнером бізнесу,то його 

бюджет, звичайно, буде переглянутий у бікоптимізації витрат, але абсолютно 

необов’язково скорочений, оскільки основне завдання даної системи полягає 

саме в скороченні сукупних витрат за рахунок зниження витрат, які банк 

об’єктивно понесе, якщо виявиться залученим клієнтами в високоризикові 

сумнівні схеми. 

Створена в Україні система фінансового моніторингу функціонує з метою 

реалізації головного завдання – ефективного застосування механізмів і 

інструментів протидії легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
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масового знищення. Від якості організації процесу моніторингу в банківський 

системі залежить стан і дієвість інструментів моніторингу в Україні в цілому. 
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створення комплексної системи управління фінансовими результатами.  




