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На поточний час з розвитком сучасних технологій
комп'ютеризація банківських процесів стала невід'єм-
ною частиною банківської діяльності. За допомогою
комп'ютерних систем банками ведеться облік фінансо-
вих операцій, здійснюються електроні платежі, фор-
мується статистична звітність, автоматизована внутрі-
шньобанківська система управлінського обліку, вико-
ристовується система дистанційного обслуговування
клієнтів тощо. Немає жодної ланки банківської діяль-
ності, де не використовувалися б комп'ютерні техно-
логії. Тому актуальною є на сьогодні проблема оцінки
ступеня автоматизації системи фінансового моніторин-
гу в банку та ефективності використання програмного
забезпечення в даному процесі.

Вимоги постанови Національного банку України
№189 від 14.05.2003 р. зобов'язують банки вести елек-
тронний реєстр фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу. Необхідність автоматизації
інших процесів віддано на розсуд банків.

Якість та ефективність автоматизації процедур сис-
теми фінансового моніторингу можна характеризувати
наступними вимогами:
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1) наявністю програмного забезпечення, яке доз-
воляє робити автоматичний відбір для подальшого роз-
гляду відповідальним працівником фінансових операцій,
які можуть підлягати фінансовому моніторингу, та на-
скільки точно воно має можливість запрограмувати оз-
наки фінансових операцій, які підлягають обов'язково-
му або внутрішньому фінансовому моніторингу;

2) наявністю можливості автоматичного заповнен-
ня реквізитів фінансових операцій, які підлягають реє-
страції в реєстрі, з використання відомостей з автома-
тизованих баз даних банку;

3) наявністю процедури контролю повноти та пра-
вильності заповнення реквізитів фінансових операцій,
що підлягають реєстрації, своєчасності реєстрації опе-
рацій та надання ДКФМ, своєчасності складання довід-
ки про недоцільність надання інформації ДКФМ, своє-
часності надання відповіді на запит ДКФМ та на підставі
результатів контролю автоматично повідомляти відпо-
відального працівника про всі помилки, недоліки, пору-
шення тощо;

4) наявністю можливості автоматично контролюва-
ти, формувати перелік клієнтів та надавати відповідні
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повідомлення відповідальному працівнику щодо необ-
хідності уточнення інформації з ідентифікації клієнтів
та оновлення документів;

5) наявністю можливості автоматично контролюва-
ти наявність клієнтів при відкритті рахунків та учасників
фінансових операцій клієнтів у переліку осіб, що пов'я-
зані з фінансуванням тероризму, та автоматично при-
пиняти здійснення таких операцій з метою прийняття
відповідальним працівником відповідного рішення щодо
їх здійснення або зупинення та надання інформації про
такі операції ДКФМ;

6) наявністю автоматизованої системи наступного
контролю своєчасності виявлення фінансових операцій,
що підлягають фінансовому моніторингу;

7) наявністю можливості надання відповідальному
працівнику в електронному вигляді інформації про
фінансові операції, які можуть підлягати фінансовому
моніторингу, з робочого місця відповідального виконав-
ця;

8) наявністю системи автоматичного фіксування
факту надходження відповідальному працівнику інфор-
мації щодо таких фінансових операцій;

9) можливістю оперативно адаптувати існуюче про-
грамне забезпечення до змін вимог чинного законодав-
ства та внутрішньобанківських потреб;

10) можливістю програмного забезпечення автома-
тичного ведення всіх необхідних архівів системи фінан-
сового моніторингу;

11) можливістю програмного забезпечення форму-
вати будь-які вихідні форми за запитом відповідально-
го працівника або працівника аудиту;

12) прозорість та самовдоконалення.
Деякі з перелічених вимог підлягають більш деталь-

ному опису та чисельному розрахунку. Так, точність про-
грамування ознак операцій, що підлягають фінансово-
му моніторингу, та якість автоматичного заповнення рек-
візитів операцій можуть бути обчислені на підставі на-
ступних показників:

1. Питома вага кількості ознак обов'язкового фінан-
сового моніторингу, за якими фінансові операції вияв-
ляються автоматично, від загальній кількості ознак обо-
в'язкового фінансового моніторингу.

2. Питома вага кількості ознак внутрішнього фінан-
сового моніторингу, за якими фінансові операції вияв-
ляються автоматично, від загальній кількості ознак внут-
рішнього фінансового моніторингу.

3. Питома вага фінансових операцій, які зареєстро-
вані за ознаками обов'язкового фінансового моніторин-

гу та були виявлені автоматично, в загальній кількості
фінансових операцій, які були виявлені автоматично за
цими ознаками.

4. Питома вага фінансових операцій, які зареєстро-
вані за ознаками внутрішнього фінансового моніторин-
гу та були виявлені автоматично, в загальній кількості
фінансових операцій, які були виявлені автоматично за
цими ознаками.

5. Питома вага реквізитів операцій, що заповнюють-
ся автоматично, в загальній кількості реквізитів опе-
рацій, які повинні бути заповнені при реєстрації в
реєстрі.

З урахуванням описаних вимог до програмного за-
безпечення системи фінансового моніторингу пропо-
нується методика розрахунку його ефективності на
підставі бальної системи з використанням анкети табл.
1.

На підставі отриманої кількості балів проводиться
оцінка якості та ефективності процесу автоматизації
СФМ за наступною шкалою:

— висока ефективність — якщо загальний бал зна-
ходиться в межах від 25 до 34;

— середня ефективність — якщо загальний бал зна-
ходиться в межах від 12 до 24;

— низька ефективність — якщо загальний бал зна-
ходиться в межах від 0 до 11.

ВИСНОВКИ
Даний напрям дослідження є актуальним та має пер-

спективи подальшого розвитку. Відсутність практичної
методики кількісної оцінки ефективності процесу авто-
матизації системи фінансового моніторингу знижують
ефективність системи боротьби з доходами незаконно-
го походження. Ці питання потребують подальшого ви-
рішення.
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