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ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
10.1. Фінансовий моніторинг і його завдання у запобіганні та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансування тероризму. Дії, які належать до легалізації (відмивання)
доходів.
Термін «відмивання брудних грошей» означає процес перетворення
нелегально отриманих («чорних») грошей на легальні, тобто ті, що мають
законне пояснення свого походження («білі» гроші). Уперше це поняття було
вжито в газетах під час Уотергейтського скандалу 1973 року, але історичний
корінь його виникнення найчастіше пов’язують з Аль Капоне. Він та інші
гангстери в 30-х роках XX ст. для приховування (відмивання) грошей,
отриманих від рекету, проституції, реалізації наркотиків, незаконного продажу
лікеро-горілчаних напоїв та іншої сумнівної діяльності, використовували
пральні автомати. Зокрема, гроші сплачувалися за нібито надані послуги з
прання білизни.
Легалізація доходів – це дії фізичних або юридичних осіб, спрямовані на
приховування чи маскування незаконного походження коштів або іншого
майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх
походження, місцезнаходження, переміщення, а також набуття, володіння або
використання коштів чи іншого майна, за умови усвідомлення особою, що вони
були доходами.
Боротьба з відмиванням «брудних» грошей як окремий напрям боротьби
зі злочинністю активізувалася у 80-х роках XX ст. Першим документом, що
стосувався цієї проблеми, була рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи
«Про заходи щодо запобігання обігу та зберігання коштів кримінального
походження» від 27 червня 1980 року. Відтоді боротьба з відмиванням
«брудних» грошей стала однією з найдинамічніших сфер зусиль світової
спільноти в боротьбі зі злочинністю. Це спричинено тим, що перерахування
коштів кримінального походження з однієї країни до іншої та процес, завдяки
якому вони відмиваються, викликає серйозні проблеми, сприяє вчиненню
кримінальних злочинів і, таким чином, призводить до поширення цього
феномену як на національному, так і міжнародному рівнях.
Утім, приховування справжнього джерела доходів та їх легалізація
практикувалось ледве не з початку історії людства. Так, наприклад, у
середньовіччі, коли Римська католицька церква заборонила лихварство і як
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злочин, і як смертний гріх, торговці розробили методи, які й досі
використовуються для обходження законів про лихварство.
Актуальність проблеми боротьби з відмиванням коштів у міжнародному
масштабі загострилася наприкінці минулого століття у зв’язку з глобалізацію
економіки, інтернаціоналізацією фінансових ринків та активізацією діяльності
терористичних угруповань. Як засвідчує світовий досвід, злочинні
угруповування та особи, які фінансують тероризм, використовують для своїх
цілей будь-які можливості фінансових систем, де немає прозорого та
ефективного контролю за фінансовими потоками
Фінансовий моніторинг – це сукупність заходів, встановлених
законодавством та внутрішніми документами фінансової установи, щодо
запобігання та протидії впровадженню в легальний обіг доходів, одержаних
злочинним шляхом (надання правомірного вигляду володінню, користуванню
або розпорядженню доходами чи дій, спрямованих на приховування джерел
походження таких доходів), та спрямованих на боротьбу з фінансуванням
тероризму.
За оцінками фахівців щороку у світі через фінансові установи
перекачується в легальний сектор від 500 млрд. доларів до 1,5 трлн доларів
брудних коштів. Тому не дивно, що протидія відмиванню посідає одне з
важливих місць як в антитерористичній проблематиці так і в проблемі
підтримання надійності фінансової системи в країнах світу взагалі і в Україні
зокрема.
Слід зауважити, що роль брудних капіталів в українській практиці дещо
інша, ніж у міжнародній. Перш за все в Україні існує надзвичайно високий
рівень тінізації економічного обороту – навіть за офіційною оцінкою, до
половини ВВП приховано від статистики, державного регулювання і відповідно
бюджету.
Певна частина наших громадян, отримуючи незаконні доходи, різними
шляхами вивозять кошти за межі України і намагаються легалізувати їх через
механізми страхування в інших країнах. Інколи здійснити цю процедуру
набагато простіше, ніж привласнити кошти в Україні. Інакше кажучи, для
України нагальною є проблема викрадення з її економічного обігу фінансових
ресурсів і відмивання їх в інших країнах. Потоки українських капіталів,
легалізовані за кордоном, не зіставні з тим незначним обсягом іноземних
коштів, які відмито в Україні. За оцінками деяких вітчизняних і зарубіжних
експертів, за роки незалежності з України нелегально вивезено суми, більші за
всі іноземні інвестиції в Україну.
Згідно зі світовою практикою, у випадку, коли обсяг тіньової економіки
сягає 30 % від ВВП, настає критична межа, перевищення якої свідчить про
створення в країні відтворюваної системи тіньових економічних відносин. До
того ж в Україні найвагомішу частку тіньового економічного обороту
становить не кримінальний обіг наркотичних речовин та подібні явища, а
суспільно корисна виробнича чи торговельна діяльність, прихована від
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офіційної статистики та оподаткування. Однак учасники тіньового обороту
користуються всіма перевагами життя в цивілізованій демократичній державі,
навіть завеликими, порівняно з фактичним рівнем державних доходів,
соціальними гарантіями, не беручи участі в утриманні цієї держави.
Для протидії вищезазначеному з 6 лютого 2015 року в Україні набув
чинності Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» за № 1702-VII (далі - Закон №
1702), який спрямований на забезпечення реалізації положень нових
міжнародних стандартів в сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з
фінансуванням тероризму та прийнятий на виконання домовленостей з
Міжнародним валютним фондом та з урахуванням пропозицій до
національного законодавства експертів Групи з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF). Законом
№1702 комплексно удосконалено національне законодавство в сфері
фінансового моніторингу.
Аналіз Закону №1702 показує, що документ передбачає низку
нововведень у роботі системи фінансового моніторингу, як всередині країни,
так і в співпраці з міжнародними інституціями по боротьбі з відмиванням
"брудних" грошей.
Зокрема, в Законі №1702 (стаття 4) дається нове, більш деталізоване
визначення дій, які можливо кваліфікувати як легалізацію (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме - «До легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із
вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними
внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на
приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння
ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження,
переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням
або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину», а також,
комплексно удосконалено національне законодавство в сфері фінансового
моніторингу, зокрема:
запроваджується національна оцінка ризиків системи фінансового
моніторингу, що передбачає систему заходів, які здійснюються суб'єктами
державного фінансового моніторингу (уповноваженими органами державної
влади) із залученням інших суб'єктів фінансового моніторингу (в разі потреби)
з метою визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом;
передбачено обов'язок суб'єктів фінансового моніторингу
здійснювати управління ризиками та проводити оцінку ризику своїх клієнтів з
урахуванням критеріїв ризиків;
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вдосконалено законодавчі аспекти, які впливають на якість
розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, зокрема щодо підслідності злочинів з легалізації;
запроваджено фінансовий моніторинг щодо національних
публічних діячів та посадових осіб міжнародних організацій, встановлюється
високий рівень ризику для операцій, що проводяться за участю (чи в інтересах)
національних публічних діячів та посадових осіб міжнародних організацій, а
також додаткові заходи фінансового моніторингу для клієнтів з високим рівнем
ризику;
удосконалено процедуру зупинення фінансових операцій;
визначено
заходи
щодо
боротьби
із
фінансуванням
розповсюдження зброї масового знищення;
встановлено поріг для міжнародних грошових переказів;
знято порогові суми для здійснення фінансового моніторингу
ріелторами та нотаріусами, а також суб'єктами господарювання, які здійснюють
торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та
виробами з них;
виключено осіб, які здійснюють операції з готівковими коштами на
суму понад 150000 грн., з числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу
за рахунок введення обов'язкового моніторингу таких операцій банківськими
установами.
10.2. Система фінансового моніторингу: первинний (внутрішній) та
державний (зовнішній) рівень. Страхові компанії як суб’єкти первинного
фінансового моніторингу. Завдання та обов’язки суб’єкта первинного
фінансового моніторингу. Суб’єкти державного фінансового моніторингу:
повноваження, права та обов’язки.
З набуттям Україною членства в Раді Європи (1995) було розпочато
процес приєднання до основних європейських конвенцій з питань запобігання
легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, 28 листопада 2002
року прийнято Закон України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», який встановив два
рівні (первинного та державного) системи фінансового моніторингу (рис. 10.1).
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1-й рівень

2-й рівень

Результати аналізу

С уд

М атеріали аналізу

Правоохоронні
органи

Держфінмоніторинг

Дізнання, слідство

Банки
Пл атіжні організації,
члени платіжних систем,
еквайрінгові та

Фінмоніторинг
НБУ
Результати аналізу

Страховики
КС, ломбарди та інше

Нацфінпослуг

Професійні учасники
ринку цінних паперів
НКЦПФР
Фондові біржі

Рис. 10.1 Система протидії легалізації незаконних доходів на ринках фінансових
послуг в Україні

Отже, система фінансового моніторингу складається з двох рівнів первинного та державного.
Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є: банки, страхові та
інші фінансові установи; платіжні організації, члени платіжних систем,
еквайрингові та клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні
учасники ризику цінних паперів; інститути спільного інвестування; гральні
заклади, ломбарди, юридичні особи, які проводять будь-які лотереї;
підприємства, організації, які здійснюють управління інвестиційними фондами
чи недержавними пенсійними фондами; підприємства і об’єднання зв’язку, інші
некредитні організації, які здійснюють переказ грошових коштів; інші
юридичні особи, які відповідно до законодавства здійснюють фінансові
операції.
Суб'єктами державного фінансового моніторингу є фінансові регулятори
(центральні органи виконавчої влади та Національний банк України, які
відповідно до закону виконують функції регулювання та нагляду за діяльністю
юридичних осіб, що забезпечують здійснення фінансових операцій
(Нацфінпослуг та НКЦПФР), а також Міністерство фінансів України,
Міністерство юстиції України, Міністерство транспорту та комунікацій
України. Міністерство економіки і зовнішньої торгівлі України); — спеціально
уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу –
центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом (далі –
Держфінмоніторинг), – забезпечує нагромадження й аналіз інформації, що
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надходить від першого рівня, і здійснює виявлення ознак легалізації незаконних
доходів. За фактами виявлення ознак легалізації незаконних доходів за його
поданням правоохоронні органи приймають у виробництво справи.
Страхова компанія зобов’язана з урахуванням вимог законодавства
розробляти, впроваджувати та постійно з урахуванням законодавства
оновлювати правила фінансового моніторингу, програми здійснення
фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового
моніторингу та призначити працівника, відповідального за його проведення.
Фінансові групи, учасниками яких є суб’єкти первинного фінансового
моніторингу, розробляють та впроваджують єдині правила фінансового
моніторингу, включаючи процедуру використання інформації в межах групи з
метою фінансового моніторингу. Такі правила поширюються на всіх суб’єктів
первинного фінансового моніторингу, що входять до фінансової групи.
Страхова компанія як суб’єкт первинного фінансового моніторингу
зобов’язана:
1) стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт
первинного фінансового моніторингу;
2) здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника
клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках,
встановлених законом;
3) забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозри,
після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта
від їх проведення, зокрема з використанням засобів автоматизації. Особливості
та строки виявлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу
фінансових операцій залежно від специфіки їх діяльності можуть
встановлюватися нормативно-правовими актами суб’єктів державного
фінансового моніторингу, які функції державного регулювання і нагляду за
суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
4) забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та розробляти
критерії ризиків;
5) забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу, не пізніше наступного робочого дня з дня їх
виявлення, зокрема з використанням засобів автоматизації;
6) повідомляти спеціально уповноваженому органу про:
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а) фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому
моніторингу, - протягом трьох робочих днів з дня їх реєстрації або спроби їх
проведення;
б) фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому
моніторингу, а також інформацію про свої підозри щодо діяльності осіб або їх
активи, якщо є підстави вважати, що вони пов’язані із злочином, визначеним
Кримінальним кодексом України, - в день виникнення підозри або достатніх
підстав для підозри, або спроби проведення фінансових операцій, але не
пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації таких фінансових операцій;
в) фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони
пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи
фінансування розповсюдження зброї масового знищення, - в день їх виявлення,
але не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації таких фінансових
операцій, а також інформувати про такі фінансові операції та їх учасників
визначені законом правоохоронні органи;
7) у разі
повідомлення:

надходження

від

спеціально

уповноваженого

органу

— з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями
або в цілому щодо наданого суб’єктом первинного фінансового моніторингу
повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу,
або щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій подати протягом
трьох робочих днів з дня надходження такого повідомлення до спеціально
уповноваженого органу належним чином оформлене повідомлення;
— про помилку в опрацюванні додаткової інформації (інформації для
виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави) подати протягом
двох робочих днів з дня надходження такого повідомлення належним чином
оформлену додаткову інформацію;
8) сприяти в межах законодавства працівникам спеціально
уповноваженого органу в проведенні аналізу фінансових операцій;
9) подавати на запит спеціально уповноваженого органу:
а) додаткову інформацію, що може бути пов’язана з фінансуванням
тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а
також інформацію, яка може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції
(фінансових операцій) відповідно до законодавства - протягом одного робочого
дня з дня надходження запиту;
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б) іншу, не зазначену у підпункті "а" цього пункту додаткову
інформацію, - протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту або в
інший строк, погоджений у встановленому порядку із спеціально
уповноваженим органом;
10) подавати на запит спеціально уповноваженого органу додаткову
інформацію, необхідну для виконання ним запиту, що надійшов від
уповноваженого органу іноземної держави, зокрема інформацію з обмеженим
доступом, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту або в інший
строк, погоджений у встановленому порядку із спеціально уповноваженим
органом;
11) подавати на запит спеціально уповноваженого органу інформацію
щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого
стали об’єктом фінансового моніторингу, у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення
реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму, за погодженням з відповідними суб’єктами державного фінансового
моніторингу, які відповідно до законодавства виконують функції державного
регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
12) у разі неможливості дотримання строків з об’єктивних причин
(урахування обсягу інформації, що запитується, форми її подання - електронної
або паперової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо)
погодити із спеціально уповноваженим органом не пізніше двох робочих днів з
дня надходження запиту строк подання запитуваної інформації в порядку,
встановленому центральним органом виконавчої влади з формування та
забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму;
13) своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати)
у порядку, встановленому відповідним суб’єктом державного фінансового
моніторингу, який виконує функції державного регулювання і нагляду за
суб’єктом первинного фінансового моніторингу, на запит цього суб’єкта
державного фінансового моніторингу достовірну інформацію, документи, копії
документів або витяги з документів, необхідних для виконання відповідним
суб’єктом державного фінансового моніторингу функцій з державного
регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у
тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері
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запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню
тероризму
чи
фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, здійснення контролю за
виконанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу рішень суб’єктів
державного фінансового моніторингу про застосування санкцій, письмових
вимог;
14) вживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам,
стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що
подається спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань
фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або
отримання запиту від спеціально уповноваженого органу);
15) зберігати офіційні документи, інші документи (у тому числі створені
суб’єктом первинного фінансового моніторингу електронні документи), їх
копії щодо ідентифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а також осіб,
яким суб’єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у
проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про
клієнта, а також усі документи, що стосуються ділових відносин (проведення
фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під
час проведення заходів щодо верифікації клієнта чи поглибленої перевірки
клієнта), не менше п’яти років після завершення фінансової операції,
завершення ділових відносин з клієнтом, а всі необхідні дані про фінансові
операції (достатні для того, щоб простежити хід операції) - не менше п’яти
років після завершення операції, закриття рахунка, припинення ділових
відносин.
Нормативно-правовим актом суб’єкта державного фінансового
моніторингу, який виконує функції державного регулювання і нагляду за
суб’єктом первинного фінансового моніторингу, можуть встановлюватися
більш тривалі строки зберігання документів;
16) забезпечувати безперешкодний доступ відповідних суб’єктів
державного фінансового моніторингу, які виконують функції державного
регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та
на документальний запит правоохоронних органів до документів або
інформації, що міститься в них, у повному обсязі відповідно до вимог закону;
17) за дорученням спеціально уповноваженого органу, наданим з метою
виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, зупиняти
проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції відповідної особи
в установленому законодавством порядку;
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18) за рішенням спеціально уповноваженого органу, наданим з метою
зупинення фінансової операції (фінансових операцій) як такої, що може бути
пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження
зброї масового знищення, зупиняти проведення або забезпечити моніторинг
фінансової операції (фінансових операцій) відповідної особи в установленому
законодавством порядку;
19) проводити в порядку, встановленому суб’єктом державного
фінансового моніторингу, який виконує функції державного регулювання та
нагляду за відповідним суб’єктом первинного фінансового моніторингу,
внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет дотримання вимог
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, або незалежний аудит своєї
діяльності (крім банківської діяльності) у цій сфері;
20) вживати відповідно до законодавства заходів для забезпечення
проходження відповідальним працівником навчання у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення протягом трьох місяців з дня його призначення, а також підвищення
кваліфікації відповідального працівника шляхом проходження навчання не
рідше одного разу на три роки на базі відповідного навчального закладу, що
належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу, та в інших
навчальних закладах за погодженням із спеціально уповноваженим органом;
21) вживати на постійній основі заходів з підготовки персоналу щодо
виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а
також здійснювати інші заходи з питань фінансового моніторингу шляхом
проведення освітньої та практичної роботи;
22) 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
моніторингу;
23) здійснювати управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи
використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики
або технологій, в тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових
операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;
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24) виконувати вимоги відповідних суб’єктів державного фінансового
моніторингу, які виконують функції державного регулювання та нагляду за
суб’єктами первинного фінансового моніторингу, щодо виконання (усунення
порушень) вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення;
25) підтверджувати під час проведення верифікації відповідність
ідентифікаційних даних особи клієнта (представника клієнта) відомостям,
зазначеним в отриманих від нього офіційних документах, а також відповідність
оформлення офіційних документів вимогам законодавства та перевіряти їх
чинність (дійсність);
26) встановлювати, розподіляти шляхом визначення трудовими
договорами (у посадових інструкціях, контрактах тощо) та доводити до відома
відповідальних працівників та інших працівників суб’єкта первинного
фінансового моніторингу їх функціональні обов’язки щодо здійснення
первинного фінансового моніторингу, ідентифікації та верифікації клієнта
(представника клієнта), вивчення клієнта, визначення (виявлення) та
проведення оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним
шляхом,
фінансування
тероризму
або
фінансування
розповсюдження зброї масового знищення, здійснення моніторингу ризиків
клієнтів тощо.
Страховик зобов’язаний самостійно проводити оцінку ризику своїх
клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених центральним органом
виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики
у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та суб’єктами державного
фінансового моніторингу, що здійснюють державне регулювання та нагляд за
діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, під час
здійснення їх ідентифікації, а також в інших випадках, передбачених
законодавством та внутрішніми документами з питань фінансового
моніторингу, і вживати застережних заходів щодо клієнтів, стосовно яких
встановлено високий ризик.
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити
високий ризик, зокрема, стосовно таких клієнтів:
у

— клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава,
якій не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою
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рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням
грошей (FATF) та інших міжнародних організацій, що провадять діяльність у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
— іноземних фінансових установ (крім фінансових установ, які
зареєстровані в державах - членах Європейського Союзу, державах - членах
Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), з
якими встановлюються кореспондентські відносини;
— національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують
політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб,
факт належності до яких клієнта або особи, що діє від їх імені, встановлений
суб’єктом первинного фінансового моніторингу;
— клієнтів, які включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням
терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати
до клієнтів високого ризику такі додаткові заходи:
1) стосовно іноземної фінансової установи, з якою встановлюються
кореспондентські відносини в порядку, визначеному відповідним суб’єктом
державного фінансового моніторингу, який функції державного регулювання
та нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу:
а) забезпечувати збір інформації про її репутацію, а також про те, чи була
іноземна фінансова установа об’єктом застосування заходів впливу (санкцій) з
боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за її діяльністю у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
б) встановлювати, які заходи здійснюються іноземною фінансовою
установою для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення;
в) з’ясовувати на підставі одержаної інформації достатність та
ефективність заходів, які здійснює іноземна фінансова установа щодо боротьби
з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового
знищення;
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г) відкривати кореспондентські рахунки іноземній фінансовій установі та
в іноземних фінансових установах з дозволу керівника суб’єкта первинного
фінансового моніторингу;
2) стосовно національних, іноземних публічних діячів та діячів, що
виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або
пов’язаних з ними осіб (пов’язаними особами є особи, з якими члени сім’ї
національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні
функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також
юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є
такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або
особисті зв’язки):
а) виявляти відповідно до внутрішніх документів з питань фінансового
моніторингу факт належності клієнта або особи, що діє від його імені, до
зазначеної категорії клієнтів під час здійснення ідентифікації, верифікації та у
процесі їх обслуговування, а також те, чи є вони кінцевими бенефіціарними
власниками (контролерами) або керівниками юридичних осіб;
б) встановлювати з дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового
моніторингу ділові відносини з такими особами;
в) до чи під час встановлення ділових відносин вживати заходів для
з’ясування джерел походження коштів таких осіб на підставі отриманих від
них документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є
публічною (відкритою), що підтверджують джерела походження їх активів,
прав на такі активи тощо;
г) проводити з урахуванням рекомендацій відповідного суб’єкта
державного фінансового моніторингу, який виконує функції державного
регулювання та нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу,
первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасниками або
вигодоодержувачами яких є такі особи, у порядку, визначеному для клієнтів
високого ризику;
ґ) проводити не рідше одного разу на рік уточнення інформації про
клієнта.
Страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, крім
заходів, передбачених вище, здійснюють також заходи для встановлення факту
про те, чи є така особа за договором (полісом) страхування життя
вигодоодержувачем (вигодонабувачем). У разі встановлення факту про те, що
така особа є вигодоодержувачем (вигодонабувачем), до здійснення страхової
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виплати за таким полісом про це інформується керівник суб’єкта первинного
фінансового моніторингу та проводиться поглиблена перевірка клієнтадержателя такого страхового полісу, за результатами якої приймається рішення
щодо інформування спеціально уповноваженого органу.
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу (крім спеціально
визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою
діяльність одноособово, без утворення юридичної особи) з урахуванням вимог
законодавства розробляє, впроваджує та постійно з урахуванням законодавства
оновлює правила фінансового моніторингу, програми здійснення фінансового
моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу
(далі - внутрішні документи з питань фінансового моніторингу) та призначає
працівника, відповідального за його проведення (далі - відповідальний
працівник).
Фінансові групи, учасниками яких є суб’єкти первинного фінансового
моніторингу, розробляють та впроваджують єдині правила фінансового
моніторингу, включаючи процедуру використання інформації в межах групи з
метою фінансового моніторингу. Такі правила поширюються на всіх суб’єктів
первинного фінансового моніторингу, що входять до фінансової групи.
Основні завдання та забов'язання субєктів первинного фінансового
моніторингу полягають у:
1) здійснені ідентифікації та вивчення клієнтів у випадках, установлених
законом;
2) забезпеченні виявлення фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення підозр,
після їх проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від
їх проведення;
3) забезпеченні у своїй діяльності управління ризиками щодо легалізації
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та
розроблені критеріїв ризиків;
4) забезпеченні реєстрації фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу, не пізніше наступного робочого дня з дати їх
виявлення;
5) повідомленні спеціально уповноваженого органу про фінансові
операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або стосовно яких є
достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені
для фінансування тероризму;
6) наданні на запит спеціально уповноваженого органу додаткової
інформації стосовно фінансових операцій, які стали об'єктом фінансового
моніторингу;
7) вживанні заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам,
стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що
подається спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань
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фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або
отримання запиту від спеціально уповноваженого органу);
8) зберіганні документів щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову
операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, а також усіх документів, що
стосуються ділових відносин з клієнтом, не менше п'яти років після завершення
ділових відносин, а всіх необхідних даних про операції - не менше п'яти років
після завершення операції;
9) забезпеченні розроблення та постійного поновлення правил, програм
проведення фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства;
10) щорічному проведенні внутрішніх первірок своєї діяльності на
предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму;
11) забезпеченні підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за
проведення фінансового моніторингу, та підготовки персоналу до виявлення
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, шляхом
проведення освітньої та практичної роботи.
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу з метою виконаня
покладених на нього базовим Законом завдань має право звертатися із запитами
до органів виконавчої влади, правоохоронних органів, Національного банку
України, юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку
інформують про результати розгляду такого запиту.
Згідно із ст. 10 Закону «Про запобігання та протидію легалізації доходів
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб'єкт
первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від проведення
фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що
підлягає фінансовому моніторингу, та повідомити про це спеціально
уповноважений орган протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного
робочого дня з дня відмови.
Система забезпечення здійснення первинного фінансового моніторингу
головним офісом страховика складається з трьох рівнів.
На першому рівні всі керівники структурних підрозділів страховика
повинні сприяти відповідальному працівнику в заходах, спрямованих на
виконання програми, зокрема;
оперативному одержанню відповідно до правил усієї необхідної
інформації в належному вигляді стосовно ідентифікації осіб, якими здійснено
фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або які можуть
бути пов’язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму, а
також інформації стосовно суті та мети цих операцій;
проведенню перевірок діяльності підрозділу та його працівників на
предмет виконання ними правил фінансового моніторингу та програм його
здійснення;
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залученню до проведення заходів фінансового моніторингу та
проведення перевірок з цих питань будь-яких працівників підрозділу,
виконанню наданих їм доручень і вказівок у межах своєї компетенції,
обов’язкових до виконання, а також надання ними допомоги під час
провадження окремих дій;
одержанню пояснень (у тому числі в письмовій формі) з питань
здійснення фінансового моніторингу від працівників підрозділу незалежно від
посад, які вони обіймають;
отриманню доступу до документів та іншої інформації, пов’язаних
із проведенням фінансового моніторингу.
На другому рівні відповідальний працівник повинен;
забезпечити аналіз та, якщо необхідно, перевірку інформації
стосовно ідентифікації осіб, якими здійснено фінансові операції, виявлені
працівниками страховика відповідно до правил, що піддягають фінансовому
моніторингу або які можуть бути пов’язані, стосуватися або призначатися для
фінансування тероризму, а також інформації стосовно суті та мети цих
операцій;
прийняти відповідно до правил та чинного законодавства рішення
стосовно необхідності реєстрації інформації про фінансові операції в реєстрі
фінансових операцій, що підлягають, фінансовому моніторингу;
прийняти відповідно до правил та чинного законодавства рішення
щодо того, про які операції має бути повідомлено Держфінмоніторингу і
правоохоронним органам, та забезпечиш здійснення відповідних повідомлень.
Відповідальний повинен не рідше одного разу на рік (або не пізніше
одного місяця з дати його призначення на посаду відповідального працівника)
опанувати затверджену Нацфінпослуг програму навчання з питань фінансового
моніторингу, скласти кваліфікаційний іспит та отримати кваліфікаційне
посвідчення фахівця з питань фінансового моніторингу відповідно до
Розпорядження Нацфінпослуг ствердження Положення про порядок навчання
працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за
проведення внутрішнього фінансового моніторингу.
Відповідальний працівник з метою забезпечення належного виконання
страховика первинного фінансового моніторингу повинен здійснювати: розроблення та постійне висвітлення фінансового моніторингу і програми його
здійснення не рідше одного разу на рік);
забезпечення навчання персоналу щодо виявлення фінансових
операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, шляхом проведення
освітніх та практичних занять
забезпечення за виконанням усіма працівниками страховика правил
фінансового моніторингу програми його здійснення;
забезпечення надання інформації з питань фінансового моніторингу
на запити Держфінмоніторингу України відповідно до правил у порядку та
випадках, передбачених чинним законодавством;
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сприяння представникам Держфінмоніторингу та Держфінпослуг з
питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому
моніторингу, відповідно до правил у порядку та випадках, передбачених
чинним законодавством;
проведення перевірок діяльності підрозділів страховика та його
працівників на предмет виконання ними правил фінансового моніторингу та
програми його здійснення;
залучення до проведення заходів з фінансового моніторингу та
проведення перевірок з цих питань будь-яких працівників страхової компанії,
надання їм доручень і вказівок у межах своєї компетенції, обов’язкових до
виконання, а також вимагання від них допомоги під час провадження окремих
дій;
проведення аналізу документів та іншої інформації, пов’язаних з
проведенням фінансового моніторингу.
Суб'єкти державного фінансового моніторингу зобов'язані:
вимагати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання
завдань та обов’язків, передбачених Законом України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»;
- проводити перевірку стану організації професійної підготовки
працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення
внутрішнього фінансового моніторингу, вживати заходи, передбачені Законом
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом»;
під час здійснення нагляду перевіряти Виконання вимог актів
законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів та фінансуванню тероризму, вживати в установленому законодавством
порядку заходи, передбачені Законом України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»;
інформувати Держфінмоніторинг про виявлені випадки порушення
законодавства суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
забезпечувати зберігання інформації, одержаної від суб’єктів первинного
та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів;
погоджувати з Держфінмоніторингом будь-які нормативні документи, що
стосуються питань, пов’язаних з виконанням вимог Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом»;
надавати Держфінмоніторингу інформацію і документи, необхідні для
виконання покладених на нього завдань (за винятком інформації щодо
особистого життя громадян), у порядку, визначеному законодавством.
Держфінмоніторинг створено як підрозділ фінансової розвідки –
державний орган нового типу, призначений для протидії відмиванню коштів та
фінансуванню тероризму. Він належить до різновидів фінансової розвідки так
званого адміністративного типу. Держфінмоніторинг не має «повного

21

виробничого циклу» щодо виявлення фактів відізвання коштів, оскільки
здійснює лише частину етапів протидії відмиванню. Його роль полягає в тому,
що він відпрацьовує отримані повідомлення і передає правоохоронним органам
узагальнені матеріали в разі наявності підозри щодо відмивання
коштів/фінансування тероризму».
Держфінмоніторинг виконує такі основні завдання:
— збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що
підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформація,
що може бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму. Для цього він
встановлює принципи опрацювання одержаної від суб’єктів первинного
фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому
моніторингу, та Критерії аналізу таких операцій;
— забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму;
— створення та забезпечення функціонування єдиної державної
інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
— налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з
державними органами, компетентними органами іноземних держав та
міжнародними організаціями в зазначеній сфері;
— забезпечення представництва України в установленому порядку в
міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму.
Для виконання своїх завдань Держфінмоніторинг:
1) вносить пропозиції щодо розроблення законодавчих актів, в
установленому порядку бере участь у підготовці інших нормативно-правових
актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і
фінансуванню тероризму;
2) отримує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
суб’єктів господарювання на запит інформацію, необхідну для реалізації
покладених на нього завдань;
3) співпрацює з органами виконавчої влади, іншими державними органами,
завданнями яких є запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів і
фінансуванню тероризму;
4) за наявності достатніх підстав, що фінансова операція може бути
пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму,
надає до правоохоронних органів, згідно з компетенцією, відповідні узагальнені
матеріали;
5) бере участь у міжнародному співробітництві з питань запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму;
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6) досліджує методи та фінансові схеми легалізації (відмивання) доходів і
фінансування тероризму;здійснює координацію та методичне забезпечення
діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу з питань запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму;
7) здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності суб'єктів
первинного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії
легалізації доходів і фінансуванню тероризму;
8) проводить аналіз ефективності заходів, що вживаються суб’єктами
первинного фінансового моніторингу для запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів і фінансування тероризму;
9) сприяє виявленню у фінансових операціях ознак використання
нелегальних доходів;
10)
забезпечує ведення обліку фінансових операцій, що мають ознаки
таких, що підлягають фінансовому моніторингу, в установленому
законодавством порядку;
11)
виконує інші функції, що випливають із покладених на нього
завдань.
10.3 Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції. Фінансові
операції страхової організації, які підлягають внутрішньому та
обов’язковому фінансовому моніторингу.
Для забезпечення належної реалізації своїх функцій страхова організація
зобов’язана проводити ідентифікацію осіб, які здійснюють фінансові операції.
Страховик надає відповідні фінансові послуги лише після здійснення
ідентифікації особи клієнтів. При цьому забороняється вступати в договірні
відносини з клієнтами - юридичними та фізичними особами, якщо виникає
сумнів щодо того, чи особа виступає від власного імені.
Якщо особа діє як представник іншої особи або вигодоодержувачем є
інша особа, страхова організація зобов’язана ідентифікувати також:
- осіб, від імені або за дорученням яких здійснюється фінансова операція;
- осіб, які є вигодоодержувачами.
Порядок ідентифікації осіб повинен містити:
•
порядок здійснення початкової ідентифікації особи;
•
заходи щодо проведення ідентифікації особи в разі зміни
інформації, необхідної для проведення ідентифікації, або закінчення строку дії
документів, на підставі яких вона проводилася;
•
порядок проведення заходів, спрямованих на перевірку інформації
щодо ідентифікації особи;
•
заходи з проведення додаткового вивчення особи.
Ідентифікація осіб здійснюється на підставі наданих оригіналів або копій
документів, що завірені нотаріально чи організацією, яка їх видала.
З метою ідентифікації особи працівник страхової компанії з’ясовує таку
інформацію:
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а) щодо резидентів — фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові; дата
народження; серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує
особу), дата видачі та орган, що його видав; місце проживання;
ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб —
платників податків та інших обов’язкових платежів;
б) щодо резидентів — юридичних осіб: найменування (повне та
скорочене); юридична адреса; документи про підтвердження державної
реєстрації (у тому числі установчі документи, інформацію щодо посадових осіб
та їхніх повноважень тощо); ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, у якому
відкрито рахунок, та номер банківського рахунку;
в) щодо нерезидентів — фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові (у разі
його наявності); дата народження; серія та номер паспорта (або іншого
документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав;
громадянство; місце проживання або тимчасового перебування; щодо
нерезидентів – юридичних осіб: повне найменування; місцезнаходження та
реквізити банку, у якому відкрито рахунок; номер банківського рахунку; дані
про реєстрацію Цієї юридичної особи на підставі копії легалізованого витягу
торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідченого нотаріально
реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про
таку реєстрацію.
Під час вивчення юридичної особи та документів, які підтверджують її
державну реєстрацію, слід приділяти підвищену увагу:
- з’ясуванню дійсних власників;
- правильності оформлення установчих документів (враховуючи всі
зареєстровані зміни);
- складу засновників юридичної особи та пов’язаних з нею осіб;
- структурі органів управління юридичної особи та їхнім повноваженням;
- розміру зареєстрованого та сформованого статутного фонду;
- відповідності фінансової операції звичайній діяльності юридичної
особи.
Страхова організація зобов’язана зберігати документи, які стосуються
ідентифікації осіб, та всю документацію про здійснення фінансової операції
протягом п’яти років після її проведення.
Фінансові операції страхової організації, які підлягають внутрішньому та
обов'язковому фінансовому моніторингу
Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом» передбачено дві основні категорії
операцій - операції, що є об’єктом обов’язкового та внутрішнього моніторингу.
Обов’язковий фінансовий моніторинг страховика – це сукупність
заходів Держфінмоніторингу з аналізу інформації щодо фінансових операцій,
що надається страховими організаціями як суб’єктами первинного фінансового
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моніторингу, а також заходів з перевірки такої інформації відповідно до
законодавства України,
Незалежно від наявності підозри, інформація про операцію, що є
об’єктом обов’язкового моніторингу, передається до Держфінмоніторингу.
Обов’язковому фінансовому моніторингу підлягає фінансова операція на
суму не менше ніж 150 тис. грн. або еквівалент в іноземній валюті, яка має одну
або більше визначених законодавством ознак, властивих операціям, найбільш
ризикованим з погляду відмивання коштів, зокрема:
1)
зовнішньоекономічні операції:
проведення фінансових операцій з нерезидентом країни (території),
яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, або
однією зі сторін є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому
в одній з вищезазначених країн (територій);
переказ (надходження) коштів на анонімний рахунок за кордон або
на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, зарахованій
Кабінетом
Міністрів України до переліку офшорних зон;
переказ
коштів
за
кордон
особою
за
відсутності
зовнішньоекономічного контракту;
2)
операції з готівкою та іншими фінансовими інструментами:
операції з переказу коштів у готівковій формі за кордон з вимогою
видати одержувачу пошти готівкою;
операції з купівлі (продажу) чеків, дорожчих чеків або інших
подібних платіжних засобів за готівку;
операції з цінними паперами на пред’явника, не розміщеними в
депозитаріях;
придбання цінних паперів за готівку;
обмін банкнот, іноземної валюти, на банкноти іншого номіналу;
отримання страхового платежу;
зарахування на залишок коштів у готівковій формі з їх подальшим
переказом того самого або першого операційного дня іншій особі;
3) діяльність новостворених підприємств та нові рахунки:
операції за банківськими рахунками юридичної особи протягом
перших трьох місяців після реєстрації;
перша операція за рахунком підприємства;
відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої
особи.
Внутрішній фінансовий моніторинг страховика – діяльність страхової
організації як суб’єкта первинного фінансового моніторингу з виявлення
фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу,
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та інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією
(відмиванням) доходів.
На відміну від обов’язкового моніторингу, критерії якого мають
об’єктивний характер, внутрішній моніторинг передбачає прийняття
страховиком самостійного рішення щодо незвичності, підозрілості операцій.
Інформація про операції, що стали об’єктами внутрішнього моніторингу,
надається Держфінмоніторингу лише за наявності мотивованої підозри.
Основними групами ознак внутрішнього моніторингу є:
- заплутаний або незвичний характер фінансової операції, що не має
очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети;
- невідповідність фінансової операції діяльності юридичної особи;
- виявлення неодноразового здійснення фінансових операцій, характер
яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур
обов’язкового фінансового моніторингу (так звані структуровані
платежі).
Отримана
інформація
стає
предметом
ґрунтовного
аналізу
Держфінмоніторингу, до завдань якого належать:
- оцінка відомостей про фінансові операції;
- виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- вивчення схем відмивання коштів;
- підготовка узагальнених матеріалів щодо операцій, пов’язаних з
відмиванням коштів/фінансуванням тероризму.
Процес аналізу повідомлень максимально автоматизований, що дає змогу
зменшити вплив суб’єктивних оцінок на прийняття рішень. Дослідження
отриманої інформації складається з певних етапів, що регламентуються
внутрішніми документами Держфінмоніторингу.
Вхідні дані, щодо яких проводиться аналіз, надходять від суб’єктів
фінансового моніторингу (у вигляді повідомлень про операції клієнтів),
правоохоронних та інших державних органів, фінансових розвідок інших країн,
а також з відкритих джерел.
Під час першого подання відомостей суб’єкт первинного фінансового
моніторингу (страхова організація) направляє до Держфінмоніторингу картку
реєстрації, що використовується для її подальшої ідентифікації. Інформацію
про зміни реквізитів або ідентифікаційних даних суб’єкт надає додатково.
Повідомлення про фінансову операцію містить:
1)
дані про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, працівника,
який провів реєстрацію операції, номер, дату та час внесення до реєстру запису
про операцію;
2)
дату та час здійснення або відмови від здійснення операції, суму
операції та валюту, підстави для здійснення операції; інформацію про
активи, що передаються під час операції;
3)
ознаки, за якими операція підлягає фінансовому моніторингу, та
пояснення до них;
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4)
відомості щодо особи, яка здійснює операцію, та у випадках,
передбачених законодавством, щодо особи, від імені або за дорученням якої
здійснюється фінансова операція або яка є вигодонабувачем, а також відомості
щодо інших осіб – учасників фінансової операції;
5)
відомості про фінансові операції, пов’язані із зареєстрованою
операцією, надаються за необхідності. За потреби надається додаткова
інформація про мотивовану підозру щодо фактів легалізації (відмивання)
доходів.
10.4 Призначення працівника, відповідального за проведення
первинного фінансового моніторингу. Вимоги до його кваліфікації та
забезпечення відповідного навчання.
З метою забезпечення виконання вимог законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму установи призначають відповідального
працівника.
Відповідальний працівник очолює та координує внутрішню систему
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним
шляхом і фінансуванню тероризму суб'єкта первинного фінансового
моніторингу.
Відповідальний працівник повинен відповідати таким вимогам:
- мати бездоганну ділову репутацію;
- вільно володіти державною мовою;
- мати вищу освіту;
- мати досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності
суб’єкта первинного фінансового моніторингу або не менше одного року
досвіду роботи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Якщо особа була керівником, членом керівного органу або головним
бухгалтером юридичної особи - учасника ринку фінансових послуг та під час
перебування цієї особи на вказаній посаді юридичну особу було визнано
банкрутом чи до неї застосовано захід впливу (санкцію) органу, який здійснює
регулювання відповідного ринку фінансових послуг, у вигляді відсторонення
керівництва від управління юридичною особою - учасника ринку фінансових
послуг, анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності і від
цього моменту минуло менше десяти років, таку особу може бути призначено
відповідальним працівником тільки за погодженням з відповідним суб'єктом
державного фінансового моніторингу.
Відповідальний працівник повинен знати законодавство України та
міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та
володіти навичками щодо застосовування в практичній діяльності:
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- правил проведення фінансового моніторингу та програм його
здійснення;
- порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому
моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначаються для
фінансування тероризму;
- порядку ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції, та
отримання і зберігання документів, що стосуються ідентифікації осіб, та
документації про здійснення фінансової операції;
- порядку реєстрації суб’єктом первинного фінансового моніторингу
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- порядку зупинення фінансових операцій;
- порядку подання Держфінмоніторингу України інформації про
фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або якщо
вони пов'язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму;
- порядку підготовки персоналу суб’єкта первинного фінансового
моніторингу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу;
- критеріїв оцінки ризику проведення операцій, що можуть бути пов’язані
з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму;
- порядку повідомлення правоохоронних органів про фінансові операції,
щодо яких є підозри, що вони пов'язані, стосуються чи призначені для
фінансування тероризму;
- вимог щодо запобігання розголошенню інформації, яка надається
Держфінмоніторингу України, іншої інформації з питань фінансового
моніторингу, у тому числі про факт її подання;
- інших вимог, що покладаються на суб’єкта первинного фінансового
моніторингу відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму.
Відповідальним працівником призначається особа за посадою на рівні
керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
Особа, вперше призначена на посаду відповідального працівника,
повинна пройти курс довгострокового підвищення кваліфікації протягом двох
місяців з дня призначення на посаду.
Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації (не менше 72 годин)
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму встановлюється згідно з
вимогами суб’єкта державного фінансового моніторингу та відповідно до
обсягу типової програми підвищення кваліфікації.
Відповідальні працівники повинні підвищувати свою кваліфікацію у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
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злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму шляхом періодичного
проходження короткострокового навчання згідно із відповідним обсягом
типової програми підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки.
Тривалість короткострокового навчання (не більше 72 годин)
встановлюється згідно з вимогами суб’єкта державного фінансового
моніторингу та залежно від мети та змісту навчання відповідними навчальними
програмами.
Відповідальний працівник може підвищити свою кваліфікацію у
навчальних закладах, які мають відповідну ліцензію Міністерства освіти і
науки України та уклали договори з суб'єктами державного фінансового
моніторингу
Спеціальні вимоги до кваліфікації відповідальних працівників залежно
від специфіки діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу
можуть встановлюватиcя суб’єктами державного фінансового моніторингу.
10.5 Програма та правила проведення фінансового моніторингу.
З метою перевірки стану дотримання страховиками вимог чинного
законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму Нацкомфінпослуг вимагає під час ліцензування страховика
представлення правил внутрішнього фінансового моніторингу та визначення
особи, відповідальної за фінансовий моніторинг. Крім цього, Держфінпослуг
регулярно проводить перевірки діяльності страховиків на предмет дотримання
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом.
Типовими порушеннями є: незабезпечення виявлення і реєстрації
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (44 %);
несвоєчасне надання Держфінмоніторингу повідомлень про здійснення
фінансових операцій, які стали об’єктом фінансового моніторингу (27 %);
невнесення до реєстру фінансових операцій, які підлягають моніторингу, усіх
даних, пов’язаних з фінансовою операцією, яка стала об’єктом фінансового
моніторингу (9 %); неналежне здійснення ідентифікації клієнтів страховика (6
%).
У разі наявності в суб’єкта первинного фінансового моніторингу
відокремлених підрозділів, за поданням його керівника, керівник суб’єкта може
призначити працівника, відповідального за проведення фінансового
моніторингу у підрозділі.
Групу розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей
ФАТФ (Financial Action Task Force — FATF), як міжурядовий орган, було
створено у липні 1989 року. На сьогодні ФАТФ є однією з провідних установ з
боротьби з відмиванням грошей. В її межах здійснюється проведення взаємної
оцінки імплементації рекомендацій державами, які є Гасниками груші,
дослідження типології відмивання грошей, розробляються рекомендації щодо
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боротьби з фінансуванням тероризму. ФАТФ співпрацює з багатьма
міжнародними організаціями, які займаються боротьбою з відмиванням
грошей, та щороку визначає перелік країн (територій), які не беруть участі в
міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму, так званий чорний список ФАТФ. Сорок рекомендацій з боротьби з
відмиванням грошей охоплюють питання вдосконалення національних
правових систем, визначають роль фінансового сектору в боротьбі з
відмиванням грошей та шляхи вдосконалення міжнародної співпраці у цій
сфері.
Страховик (філія)

Здійснення
фінансового моніторингу

Відповідальний
працівник за
фінансовий моніторинг

Повідомлення про операції,
що підлягають фінансовому
моніторингу

Регулювання та нагляд з питань
фінансового моніторингу

Держфінмоніторинг

Засоби звʼязку

Обмін інформацією та
взаємодія

Держфінпослуг

Рис.10.2 – Загальна схема державного регулювання фінансового
моніторингу
Для забезпечення виконання вимог законодавства України з питань
запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму страхові компанії зобов’язані розробляти і
реалізовувати програми здійснення фінансового моніторингу. Це внутрішній
документ страховика, який визначає порядок та умови проведення заходів,
спрямованих на запобігання та протидію використанню установи для
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму.
Правила розробляються страховиком з урахуванням вимог законодавства
України, що регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Вони
затверджуються керівником страхової компанії за поданням відповідального
працівника. Такі правила повинні складатися за напрямами діяльності установи.
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Згідно Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими
установами основними принципами розробки та здійснення правил і програм
фінансового моніторингу є:
- безпосередня участь кожного працівника установи (у межах його
компетенції) у виявленні фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму;
- неупередженість у здійснені фінансового моніторингу;
- конфіденційність інформації, яка надається Держфінмоніторингу (у
тому числі про факт передачі відомостей про фінансову операцію), та іншої
інформації з питань фінансового моніторингу;
- запобігання залученню працівників установи до легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом.
Також правила повинні відображати внутрішню систему фінансового
моніторингу установи, забезпечувати виявлення фінансових операцій, що
підлягають фінансовому моніторингу чи можуть бути пов'язані з
фінансуванням тероризму, передбачати відповідно до законодавства
інформування про такі операції Держфінмоніторингу та правоохоронних
органів та визначати порядок зберігання пов'язаних з ними документів.
Правила повинні містити:
- визначені законодавством України ознаки фінансових операцій, які
підлягають фінансовому моніторингу, інші ознаки таких операцій, які
відповідно до специфіки та напрямів діяльності самостійно визначаються й
поновлюються установою на постійній основі з урахуванням відповідного
довідника Держфінмоніторингу;
- питання ідентифікації та вивчення своїх клієнтів; навчання і підвищення
кваліфікації працівників.
Строк, на який складається програма, визначаться виходячи з реальних
потреб страхової компанії, але не повинен перевищувати одного року.
Страховики на власний розсуд можуть розробляти й реалізовувати в
межах законодавства також інші програми, що стосуються запобігання
використанню установи для здійснення легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Правила внутрішнього фінансового моніторингу страхової компанії та
програми здійснення фінансового моніторингу є документами з обмеженим
доступом. Порядок та режим доступу до цих документів працівників
страхової компанії визначаються її відповідальним працівником залежно від
їхніх функціональних обов’язків за погодженням з керівником установи.

