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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ»
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Постановка проблеми. В умовах сьогодення на
розвиток національної економіки впливають певні ризики та загрози, які спричинено політичною нестабільністю, фінансово-економічною кризою, несприятливим бізнес-середовищем через пандемію COVID19, недовірою до державних інституцій, високим рівнем економічної злочинності тощо.
Тому для запобігання та мінімізації негативних
наслідків від випадків шахрайства та економічних злочинів необхідно здійснювати постійний фінансовий
моніторинг із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, механізму належної перевірки, дистанційної верифікації клієнтів, а також на основі виявлення кінцевих бенефіціарних власників та вдосконалення процедури «замороження» активів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню різноманітних проблем фінансового моніторингу присвячено багато наукових праць учених і
фахівців-практиків, серед них: Х. Возняковська [1];
І. Д’яконова, Д. Шиян [2]; О. Підхомний [3]; В. Маргасова [4]; М. Васюк [5]; О. Петрук, О. Смагло [6];
А. Хмелюк [7]; О. Новак, Н. Дідківська [8]; О. Власюк,
А. Мокій, О. Ілляш, В. Волошин, М. Флейчук, Т. Власик та ін. [9]; Ю. Харазішвілі, В. Ляшенко [10-12];
Д. Павлов [13]; І. Канцір, М. Брицька [14]; О. Кузьменко, Т. Доценко, Л. Скринька [15] та інші.
У науковій літературі можна знайти безліч понять
терміна «фінансовий моніторинг». Їх аналіз дозволяє
зробити висновок, що на сьогоднішній день не існує
єдиної наукової позиції стосовно формулювання цієї
дефініції. Це обумовлено, по-перше, тим, що дослідники є представниками різних наукових шкіл зі своїми
підходами й особливостями. А, по-друге, неоднозначністю та багатоаспектністю поняття «фінансовий моніторинг».
У зв’язку з цим, незважаючи на широке коло наукових досліджень з обраної теми, дискусійність окремих питань потребують проведення подальших наукових розробок. І у першу чергу варто приділити увагу
уточненню понятійно-категоріального апарату із застосуванням комплексного підходу до змістовної суті,
а також з урахуванням викликів часу і трансформаційних перетворень у національній економіці.
Метою даного дослідження є узагальнення й систематизація існуючих теоретичних підходів до визна-
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чення суті й змісту терміна «фінансовий моніторинг»
і авторське трактування даної економічної категорії з
позицій національної безпеки.
Для досягнення поставленої мети використано
методи аналізу і синтезу, системного підходу, статистичного аналізу, експертного опитування, порівняння
і класифікації, структурно-логічного узагальнення.
Виклад основного матеріалу дослідження. У результаті опитування українських підприємств у рамках
Всесвітнього дослідження економічних злочинів та
шахрайства, яке проведено компанією PwC [16], встановлено, що 51% респондентів постраждали від шахрайства. Цей показник вищий, ніж у середньому в
світі (47%). До того ж він зріс порівняно з 48% у
2018 р.
Варто відмітити, що з незаконним привласненням майна стикається 47% опитаних; хабарництвом
і корупцією — 47%; шахрайством з боку клієнтів —
31%; кіберзлочинами — 31%; шахрайством у закупівлях — 31%.
Найбільш суттєвим для суб’єктів господарювання
з точки зору фінансових збитків є: незаконне привласнення майна (19% респондентів); недобросовісна
конкуренція і порушення антимонопольного законодавства (13%); шахрайство у закупівлях (13%).
Разом з тим, виявлено, що майже 50% респондентів в Україні не проводять взагалі або проводять
лише неформальну перевірку та постійний моніторинг
доброчесності своїх контрагентів. Лише 59% українських компаній провели розслідування свого найгіршого
випадку шахрайства. І тільки 33% компаній повідомили про це наглядову раду.
При цьому кожна четверта компанія в Україні не
має спеціальної програми з управління ризиками. 22%
респондентів не проводили у 2019-2020 рр. жодного
оцінювання рівня ризиків та їх впливу на господарську
діяльність.
За оцінками експертів компаній ACFE і PwC,
сума збитків, які зазнають підприємства у різних країнах світу унаслідок економічних злочинів і шахрайства, щороку зростає. У 2016 р. вона складала понад
6 млрд дол. США, у 2017 р. — 7,3, а у 2020 р. — 42 млрд
дол. США. Якщо розглядати Україну, то слід зазначити, що у 38% вітчизняних компаній прямі збитки
від шахрайства становлять менше 50 тис. дол. США; у
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26% — від 50 тис. до 1 млн дол.; у 9% — понад 1 млн
дол. США [16].
За даними статистично-інформаційних матеріалів
МВС України [17], у результаті розгляду в 2020 р.
3908 кримінальних проваджень у сфері корупції встановлено суму матеріальних збитків державі внаслідок
економічної злочинності в розмірі 3,03 млрд грн. За
розрахунками фахівців Міністерства економіки України [18], рівень тіньової економіки становив у 2020 р.
31% ВВП, що на 3 відсоткових пункти більше порівняно з 2019 р.
Все це наочно свідчить про актуальність проблеми розвитку системи фінансового моніторингу,
який є об’єктом досліджень у сфері фінансового
права, фінансового менеджменту, державного управління, економічної [19-24] та фінансової безпеки [25]
на різних рівнях.
На сьогодні правові засади розвитку системи фінансового моніторингу регулюються такими законодавчими й нормативно-правовими документами: Закон України «Про національну безпеку України» від

21.06.2018 р. № 2469-VIII; Закон України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-ІХ; Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року» від
12.05.2021 р. № 435-р тощо.
Формулювання поняття «фінансовий моніторинг», які запропоновано різними науковими школами, наведено в таблиці.
Як показує аналіз, ряд науковців виділяють широкий і вузький підхід до трактування фінансового
моніторингу, розглядаючи його як частину системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів
та фінансуванню тероризму або ототожнюють з нею.

Таблиця
Визначення терміна «фінансовий моніторинг» з різних наукових точок зору
Представники
Трактування
наукових шкіл
1
2
Особлива форма фінансового контролю, яка здійснюється уповноваженими держав- А. Клименко (2004)
ними органами у сфері фінансового контролю та суб'єктами первинного фінансового [26]
моніторингу та спрямована на виявлення операцій, пов'язаних з легалізацією доходів,
здобутих злочинним шляхом
Особлива форма фінансового контролю як окремий інститут фінансового права, що Л. Воронова (2007)
передбачає управління фінансами, яке містить усі елементи механізму фінансового [27]
контролю у їх зовнішньому вияві
Сукупність заходів суб'єктів фінансового моніторингу з метою виявлення, аналізу та А. Гаврилишин
перевірки інформації про фінансові операції щодо віднесення їх до таких, що можуть (2008) [28]
бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів незаконного походження з наступним переданням їх правоохоронним органам
Система, яка включає сукупність елементів, що взаємодіють і перебувають під дією Ж. Довгань (2011)
внутрішніх і зовнішніх факторів, яка охоплює спостереження за рівнем стійкості [29]
банку, аналіз, оцінку і прогнозування стійкості на довгострокову перспективу
Система заходів із здійснення постійного спостереження за діяльністю комерційного О.Костюченко
банку, збору і систематизації даних про його фінансовий стан для оцінки поточного К. Кривуля (2012)
стану справ у банківській сфері і прогнозування його розвитку на перспективу
[30]
Інструмент протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів
Х. Возняковська
(2012) [1]
Постійне спостереження, що дає можливість прогнозувати випадки ризиків пов’язаних І. Патюта (2012)
з легалізацією коштів
[31]
Система постійного спостереження за найважливішими поточними результатами фі- І. Бірюкова (2012)
нансової діяльності підприємства в умовах постійно змінної кон'юнктури фінансового [32]
ринку
Складова системи фінансового планування банку, на основі якої формується єдина Б. Сюркало (2013)
база даних планування діяльності при безперервному зборі, систематизації та обробці [33]
інформації
Складова фінансової безпеки, яка визначає сукупність взаємопов’язаних заходів дер- М. Васюк (2015)
жавного сектору за безпосередньою участю суб’єктів приватного сектору для форму- [5]
вання загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Система фінансового контролю, спрямована на протидію й запобігання легалізації М. Бормотова
грошей та іншого майна, отриманих злочинним шляхом як в окремих суб’єктах гос- К. Мухіна
подарювання, так і в масштабі всієї країни
(2015) [34]
Економіко-правовий механізм у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) І. Канцір
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню М. Брицька (2019)
розповсюдження зброї масового знищення
[14]
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1
Система заходів фінансового, адміністративного, кримінального
та оперативно-розшукового характеру
Інструмент державного регулювання
Механізм перманентного моніторингу фінансових операцій
Економіко-правовий метод протидії тероризму

Система заходів, що передбачає підвищення рівня фінансової, а відповідно й економічної безпеки держави шляхом здійснення контролю за фінансовими операціями,
зменшення обсягів фінансових злочинів, а саме: зростання рівня конкурентоздатності
держави, скорочення розмірів тіньової економіки, зростання надійності банків, збільшення надходжень до бюджету держави від конфіскованого нелегального майна,
сплати податків від виявлених незаконних доходів, скорочення корупції, збільшення
ефективності застосування бюджетних ресурсів
Комплекс фінансових, правових, нормативних заходів, спрямованих на запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що проводяться на різних рівнях функціонування фінансової системи, для забезпечення економічної, фінансової, національної безпеки держави
Сукупність методичних, організаційних, нормативно-правових та інституційних заходів, спрямованих на ефективне функціонування національної системи боротьби з фінансуванням тероризму

Закінчення таблиці
2

О. Вовчак
В. Канцір
І. Канцір (2019) [35]
О. Кузьменко
Т. Доценко
Л. Скринька (2019)
[15]

О. Кузьменко
А. Бойко
Г. Яровенко
Т. Доценко (2020)
[36]
О. Грабчук
І. Супрунова
(2020) [37]

Складено на підставі джерел [1; 5; 14; 15; 26-37].

Дослідники, як правило, під цим терміном розуміють систему, комплекс заходів, інститут, інструментарій, механізм, складову безпеки, форму фінансового
контролю тощо. Тобто фінансовий моніторинг трактується як:
система законодавчо закріплених інформаційних,
контрольних і правоохоронних процедур (М. Прошунін);
система постійного спостереження (Г. Бірюков);
система заходів фінансового, адміністративного,
кримінального та оперативно-розшукового характеру
(І. Канцір, М. Брицька);
система заходів, що передбачає підвищення рівня
фінансової й економічної безпеки держави шляхом
здійснення контролю за фінансовими операціями
(О. Кузьменко, Т. Доценко, Л. Скринька);
складова системи фінансового планування банку
(Б. Сюркало);
сукупність заходів суб’єктів фінансового моніторингу (А. Гаврилишин; В. Берізко);
інститут фінансового права (Л. Воронова);
інструмент державного регулювання (І. Канцір,
М. Брицька);
механізм перманентного моніторингу фінансових
операцій (І. Канцір, М. Брицька);
економіко-правовий механізм у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом (І. Канцір, М. Брицька);
складова системи забезпечення економічної безпеки національної економіки (О. Кузьменко, Т. Доценко, Л. Скринька);
складова фінансової безпеки держави (М. Васюк);
умови забезпечення державної безпеки країни
(О. Грабчук, І. Супрунова);
специфічна форма державного фінансового контролю (О. Орлюк);
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особлива форма фінансового контролю (А. Клименко; Л. Воронова).
Отже, на підставі узагальнення теоретичних підходів до економічної суті категорії «фінансовий моніторинг», зазначимо, що ця дефініція визначається як:
певний нормативно-правовий комплекс окремих
превентивних заходів, що спрямовані на недопущення
застосування фінансової системи для легалізації відмивання тіньових коштів;
сукупність визначених заходів суб’єктів фінансового моніторингу, метою яких є виявлення, аналіз
і відповідна перевірка наявної інформації про певні
фінансові операції щодо їх віднесення до таких, що
можуть пов’язуватись з легалізацією відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, для їх подальшої
передачі правоохоронним органам;
особливий різновид фінансового контролю та нагляду, що проводять уповноважені установи при обслуговуванні фінансових операцій, для виявлення
схем наявної і можливої легалізації коштів, отриманих
злочинним шляхом.
Встановлено, що фінансовий моніторинг здебільшого розглядається з позицій економічної, фінансової, інформаційної безпеки; протидії легалізації (відмиванню) доходів; інституційного, методичного, організаційного та нормативно-правового забезпечення.
Однак у сучасних умовах господарювання фінансовий моніторинг доцільно розглядати з позицій національної безпеки [38; 39]. Таким чином, цю економічну категорію пропонується трактувати як інструмент забезпечення національної безпеки на основі
реалізації сукупності інституційних, нормативно-правових, організаційно-економічних, інноваційних, інвестиційних інформаційних заходів.
Висновки. У результаті дослідження виявлено
певні позитивні моменти у законодавчому регулюванні розвитку системи фінансового моніторингу в
Україні. Але, незважаючи на дієвість законодавчих ініціатив щодо створення й функціонування даної сис-
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теми, все ж таки існують проблеми недостатньо ефективного нормативно-правового забезпечення у цьому
напрямі. По-перше, більшість законодавчих і нормативних документів не кореспондуються один з одним.
По-друге, у деяких з них лише йдеться про гарантування національної безпеки, але не прописано загальних засад фінансового моніторингу як інструменту забезпечення національної безпеки.
Тому варто внести зміни й доповнення у Закони
України «Про національну безпеку України», «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про Бюро економічної безпеки України», а також у Розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період
до 2023 року».
При цьому необхідно визначити належні інституційні умови розвитку системи запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Слід розробити відповідні механізми
нормативно-правового, інституційного, організаційно-економічного, фінансового та інформаційного забезпечення функціонування системи фінансового моніторингу з позицій національної безпеки держави.
Реалізація цих механізмів сприятиме налагодженню партнерських взаємовідносин між бізнесом і
контрольними органами; підвищенню ефективності
дій Бюро економічної безпеки України як єдиного
правоохоронного органу з боротьби зі злочинами у
сфері господарської діяльності; збільшенню податкових надходжень до державного бюджету, зменшенню
тіньового сектору національної економіки; зміцненню
позицій України у рейтингу легкості ведення бізнесу
Doing Business.
Перспективи подальших наукових досліджень
полягають у науково-методичному обґрунтуванні й
розробленні механізму інституційного забезпечення
функціонування системи фінансового моніторингу з
позицій національної безпеки України.
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