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Одшею i3 важливих складових мехашзму функщонування сучасно! ринково! скопокпки 
виступае банювська система. Основою системи е банк1всью установи, що володпоть значною 
сукупшстю важел1в впливу на фшансову, швестицшну, виробничу та iHnii сфери економ1ки.

Регулювання та нагляд банювсько! д1яльносп лежить в площиш забезпечення стабшьносп 
функщонування банювсько! системи, засобами оргашзацшно-нормативного та опосередковано- 
економ1чного впливу. Напрямки рсал1зацп державно! функцп регулювання та нагляду, регламен- 
тованих чинним законодавством крагни, передбачають низку заход1в спрямованих на мп11м1зацпо 
ризиюв, що приймае на себе банк в npoijcci свое! д1яльност1[1, 2, 3, 4]. Нагляд за д1ялыпстю банюв 
рсал1зусться на пруденцшних засадах, що базусться на принципах ефективного бапювського на
гляду у вцщов1дносл основним рекомендащям Базельського комггету з питань банк1вського на- 
гляду[6].

Глобал1защя економ1чних зв’язюв, а вщповщно трансформащя механ1зм1в господарсько- 
фшансових вщносин спричиняють суттевий вплив на ефектившсть реал1зацп поставлених цысй 
банювською установок), як в поточному перюдц так i на перспективу функщонування банку. В 
свптп свИових тенденцш пол1тико-економ1чних перетворень знаходять актуал1зацп рппення щодо 
змши пщход1в та методав щентифжацп ризиьпв в основ! отщтки юльюспих та яюсних параметр1в i3 
урахуванням похщних ризиюв, що обумовлюють !х ricny кореляцно комплексом зовнппн1х та 
BHyrpinmix факторie. Вщправною точкою для перегляду менеджменту банювського б1знесу е ко- 
ригування параметр1в управлшня ризиками банЕЙвсько! д1яльносп з урахуванням ризику 
«легал1зацп», в основ! управлшня ризиком використання послуг банюв для лсгал1зацп 
кримшальних доход1в. Науковий штерес дослщжень ризиюв завжди займае одне i3 чшьних мюць 
на piBHi теоретичних та прикладних дослщницьких роб1т заруб!жних i вггчизняних науковц1в та 
практиюв, а також в колах академ1чно! сфери дисциплшарного забезпечення фахово! подготовки в 
сцецбанювських навчальних закладах.

Важливим аспектом дослщження представлясться насамперед методолопчна складова ощнки 
ризиюв в умовах невизначеносп взявши за основу поглибленш доопдження об’ектно-суб’ектного 
складу генерацп ризикових позицш щодо надання послуг банком за ключовими напрямками: 
юпент та середовище реагпзацп його б1знес-д1яльност1, масштаби б1знесу та його потенщал у 
вщповщнослт статутним положениям, а також напрямки транзакцш та джерела надходження гро- 
шових засоб1в. Суппсть об’ективно-суб’ективно! категорп «ризик» полягае у подолаптп 
невизначеносп, випадковост1, конфлпстносп в ситуацп неминучого вибору, що вщображас ступшь 
досягнення суб’ектом очпсувапого результату.

Функщонування банювсько! установи як фшансового посередника розкриваезъся в новш 
якосп. Для забезпечення оптимального перерозподшу грошових pecypcie в економпц, а за змютом 
це прийняття ризиюв, що е невщ’емною складовою Д1яльносп банку актуальними постають до 
вирппення питания 1мплементацп мсхашзм1в удосконалення безпеки банювсько! Д1яльпост1 та 
надежного менеджменту ризиюв, яю розглядаеться кр1зь призму ефективного забезпечення 
стаби1ьност1 та розвитку банку. Вщповщно 3i змшою фупкщопуваштя фшансово! сфери 
змшюеться й роль банку. Зокрема, з розвитком економнсо-правових вщносин за осташп роки 
необхщною складовою функщонування е формування такого напрямку, як фшансовий 
мониторинг. Тобто сучасна банювська система, формуе заходи адекватно! адаптацп до змшних 
умов ринку, враховуючи ризики репутацп, запровадила й постшно вдосконалюе мехашзми бо- 
ротьби з вщмиванням «брудних» коптв та фшансуванням тероризму. Ефективне функщонування
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вёдповёдно! системи передбачас ризик-орёентованё пёдходи пруденцёиного характеру. Фундамен
том методологёчних аспектёв системи оцёнки ризикёв слугують Вольфсберськё настанови стосовно 
пёдходёв на основ! ризикёв до управления ризиком «вщмивання» доходёв [7]. Згёдно зазначених 
принципёв, найчастёше вирёзняються наступи критерё! ризику - ризик краши (географёчний ас
пект), ризик клёента, ризик послуги (продукту). В подалыпому, бёлып широкого тлумачення щодо 
врахування критерёгв ризику набули достеменних форм тлумачення в рекомендациях FATF[9]. До 
вёдповёдних заходов спонукало те, що легалёзацёя доходёв, одержаних злочинним шляхом, набу- 
ла глобального характеру. За опёнками експертёв, загальний вёдплив кашталу з кра'ён СНД стано
вись близько 11—12 млрд. долар!в США щорёчно. Частина з них — це грошё украгнського поход- 
ження. Щороку в свётё вводиться у законний обёг вёд 150 до 500 млрд, доларёв США, здобутих 
злочинним шляхом. 1х вёдмивання сприяе зростанню органёзовано! злочинностё та Г£ проникненню 
в легальну економёку [8]. Масштабы оборотёв грошових засобёв в таких величинах поза офёцёйним 
сектором економёки спричиняють суттевий впливу на мёкро- та макрорёвнях, особливо в умовах 
економёк краш, що розвиваються.

Регулятором визначено рекомендацё! щодо розробки програм финансового монёторингу у бан
ках в основё виконання функцёй первинного фёнансового монёторингу в Положеннё «Про 
здёйснення банками фёнансового монёторингу», затвердженому постановок) Правлёння 
Нацёонального банку Украёни вёд 14.05.2003 р. №189. Виконання банкёвськими установами 
рекомендаций може носити суто формальный пёдхёд, що свёдчить про неповне усвёдомлення 
бёзнес-ризикёв банкёвсько! дёяльностё, а вёдгак неадекватностё банкёвського менеджменту. 
Оцёнюючи притаманнё сучаснёй банкёвськёй дёяльностё ризики, зокрема в процесё здёйснення бан
ками фёнансового монёторингу, необхёдно розглядати останнёх не лише як суб’екти господарю- 
вання (банкёвського пёдприемництва), а й як об’екти нагляду. Система фёнансового монёторингу 
у банку повинна базуватися на оптимальному поеднаннё бёзнесу та виконаннё функцёй суб’екгёв 
банкёвсько! системи через критичнё пёдходи ризик-орёентованих засад фёнансового монёторингу, 
що базуеться на оцёнцё ризикёв. Така система забезпечуе ряд превентивных заходёв, якё 
мёнёмёзують проникненню «брудних» коштёв в фёнансовий сектор економёки на всёх стадёях 
легалёзацё! - розмёщення, розшарування та ёнтеграцё!. Фшансовий мотторинг у банку - система 
функцёонування механёзму органёзацёйно-нормативних заходёв, що базуються на комплекснёй 
оцёнцё та управлённё ризикёв банкёвсько! дёяльностё, спрямованого на ёмунёзацёю банкёвського сек
тору вёд впливу деструктивних проявёв економёчних вёдносин, в основё запобёгання використання 
банкёвських послуг для легалёзацё! кримёнальних доходов.

Рисунок 1 - Фактор и генераци банкёвських ризикёв
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Класична концепц1я взасмозв’язку ризику i невизначеност1 була сформульована Ф. Найтом в 
його po6ori «Ризик, невизначешсть i прибуток», в якш розвиваючи погляди А. Тюнена, вш вперше 
зробив спробу розмежування категорий «невизначешсть» та «ризик», що i покладено було в основу 
класично!’ концепцп взасмозв’язку ризику та невизначеностг Згщно концепцп Найта ризик - де 
вим1рна невизначешсть: щдприемець може «передбачати» або «вгадати» деяк1 ochobhi параметры 
(результаты, умови) свое! справи в майбутньому [10].

3 погляду сучасного юльюсного анализу це означае, що розподы асоцшоваши з ризиком 
випадков1 величины В1дом1 або можуть бути певним чином визначеш (задаш). Втдповщно, 
невизначешсть пов’язана з вщсутнютю будь-якого способу формування вщповщного розподшу 
В1рог1дност1 i не шддаетъся об’ективному або субъективному вимтрюванню. Дослщження 
об’ективних та суб’ективних основ ризику с важливим методолопчним аспектом. Об’ективне 
розумшня ризику: його выявления, вивчення джерел ризику та невизначеност!, отримання 
шформацп про поведшку предмету дослщження певно! системи (рис. 1.)

Враховуючи комплексный вплив низки фактора виникнення ризиюв та ix похщних слщ вибу- 
дувати систему комплексно!* оцшки ризиюв (рис. 2.)

Рисунок 2 - Система баньавських ризиюв (з урахуванням ризику «легал1зацп>>

Сл1д зазначити, що комплексною оцшкою ризику легалтзацп е оцшка профшю юпснта, його 
б1знесу та ознаки територп або ж юрисдикщ!, що вщображас масштабы його д1яльностц джерела 
та напрямки руху копттш. Для ефективного нагляду в1дпов!дного сегменту банювськоГ даяльносй 
фах1вцями НБУ розроблено та впроваджено методи оцшки ризиюв банку щодо використання по- 
слуг з метою вщмивання криминальных доход1в, що базуеться на застосуванш юлькгсно! оцшки 
ступеня ризику: статистичний метод, рейтинговый метод оцшки ризику, метод аналЬу 
доцитьносп витрат (метод оцшки фшансово! звтгносп), метод експертных оцшок, аналггичний ме
тод оцшювання ризику, метод анал1зу чутливостц нормативный метод, метод анализу ризику за 
допомогою дерева рпдень, метод використання аналопв [11]. Стосовно розробки напрямкш ефек- 
тивних систем «комплайенс-контроль» в комерцшних банках з метою оцшки ефективносп 
финансового мониторингу, то даний напрямок вимагае подальших наукових дослщжень.
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