


Врахування результатів 
Національної оцінки ризиків у 
сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та одержаних злочинним шляхом, та 

фінансуванню тероризму при 
визначенні суб’єктом первинного 

фінансового моніторингу критеріїв 
ризиків та управління ними



РизикРизик--орієнтованийорієнтований підхідпідхід –– основнаосновна ідеяідея ЗаконуЗакону
• • НаціональнаНаціональна оцінкаоцінка ризиківризиків
• • ризикризик--орієнтованийорієнтований нагляднагляд
• • ризикризик--орієнтованийорієнтований принципприпринциппри побудовіпобудові AMLAML--систем систем суб’єктамисуб’єктами
• • ризикризик--орієнтованийорієнтований підхідпідхід підпід час час виконаннявиконання обов’язківобов’язків: : KYC/CDD, KYC/CDD, 
виявленнявиявлення операційоперацій тощотощо

52) ризик-орієнтований підхід - визначення (виявлення), оцінка (переоцінка) та розуміння ризиків 52) ризик-орієнтований підхід - визначення (виявлення), оцінка (переоцінка) та розуміння ризиків 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або 
фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вжиття відповідних заходів щодо 
управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежновід їх рівня;

частина  перша статті  1 Закону

1. Запобігання та протидія ґрунтується на принципах:

…

застосування ризик-орієнтованого підходу під час проведення фінансового моніторингу

… частина перша статті 3 Закону



Ризик-орієнтований підхід – основна ідея Закону

НОРДержава виявлені ризики та загрози на 
рівні країни 

Держфінмоніторинг
Нормативні акти

Внутрішні документи СПФМ

Держфінмоніторинг
Національний  банк
Кабінет міністрів України
Мінфін

СДФМ

вимоги та очікування регуляторів 
щодо побудови AML-системи в 
банках (з урахуванням НОР)

обов'язково враховують 
результати НОР під час 
імплементації ризик-
орієнтованих AML-процедур
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Ризик-орієнтований підхід – основна ідея Закону

Критерії ризиків визначаються СПФМ самостійно з урахуванням критеріїв
ризиків, встановлених відповідно:

 Національним банком України - для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо 
яких Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції 
державного регулювання і нагляду;

 центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 
політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, - для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

 частина третя статті 7 Закону

При визначенні критеріїв ризиків СПФМ повинен враховувати типологічні
дослідження у сфері запобігання та протидії, підготовлені
Держфінмоніторингом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, результати
національної оцінки ризиків, а також рекомендації СДФМ.

частина четверта статті 7 Закону



Ризик-орієнтований підхід – основна ідея Закону
СПФМ зобов’язаний: 

3) забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності 
ризик-орієнтовного підходу та вжиття належнихзаходів з метою мінімізації ризиків

частина  друга статті 8 Закону

СДФМ зобов’язаний:

здійснювати з урахуванням ризик-орієнтованого підходу регулювання та нагляд у сфері запобігання та 
протидії з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються СПФМ, для мінімізації ризиків під протидії з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються СПФМ, для мінімізації ризиків під 
час їх діяльності, у тому числі встановлювати ознаки неналежної системи управління ризиками

(система управління ризиками вважається неналежною, зокрема, у разі встановлення фактів 
багаторазового, у великих обсягах, проведення фінансових операцій, щодо яких є підозри використання 
СПФМ для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, 
фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого кримінального 
правопорушення).

Факт неналежності системи управління ризиками відповідного СПФМ встановлюється за наявності 
визначених відповідним СДФМ ознак у порядку, встановленому цим СДФМ

частина  друга статті 18 Закону
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ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ВСТАНОВИТИ ВИСОКИЙ РИЗИК 
СТОСОВНО ТАКИХ КЛІЄНТІВ:

 клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава (юрисдикція), що не 
виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, 
задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

 клієнтів, включених до переліку осіб,

 клієнтів, які є представниками осіб, включених до переліку осіб, клієнтів, які є представниками осіб, включених до переліку осіб,

 клієнтів, якими прямо або опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками
яких є особи, включені до переліку осіб;

 іноземних фінансових установ, (крім фінансових установ, зареєстрованих у державах - членах  
Європейського Союзу, державах – членах Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням грошей (FATF), крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у 
значенні,  наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”) з якими встановлюються
кореспондентські відносини

частина п’ята статті 7 Закону



ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ВСТАНОВИТИ ВИСОКИЙ РИЗИК 
СТОСОВНО ТАКИХ КЛІЄНТІВ:

 іноземних публічних діячів,

 членів їх сімей та

 осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також

 клієнтів, кінцевими бенефеціарними власниками яких є зазначені особи; клієнтів, кінцевими бенефеціарними власниками яких є зазначені особи;

 клієнтів,  стосовно яких (кінцевих бенефіціарних власників яких) застосовані
спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 
Закону України “Про санкції”;

 клієнтів,  місцем проживання (перебування, реєстрації)  яких є держава, віднесена
Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон

частина п’ята статті 7 Закону

Виконується з дня набрання Законом чинності щодо нових клієнтів
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Національна оцінка ризиків

Метою проведення НОР є виявлення 
(актуалізація) національних ризиків (загроз, 
вразливостей, наслідків) у системі ПВК/ФТ, вразливостей, наслідків) у системі ПВК/ФТ, 
визначення елементів управління ними 
та сприяння у розробці стратегії розвитку 
системи ПВК/ФТ в Україні.



НОР спрямована на:

 сприяння виробленню проактивної стратегії і тактики стримування
злочинців, шляхом своєчасного виявлення, арешту та конфіскації
доходів, одержаних злочинним шляхом;

Національна оцінка ризиків

 запобігання вчиненню терористичних актів та терористичної
діяльності, шляхом своєчасного виявлення та ефективного
блокування джерел їхнього фінансування;

 аналіз наслідків впливу ВК та ФТ на суспільство, суспільні
відносини та фінансово-економічну систему, з метою визначення
відповідних заходів запобігання та протидії актуальним загрозам
та вразливостям.



Учасниками НОР є всі суб’єкти – учасники системи ПВК/ФТ 
без виключення та інші зацікавлені сторони, які можуть сприяти 
виконанню завдань НОР, а саме:

•  СДФМ;

•  СПФМ;

Національна оцінка ризиків

•  СПФМ;

•  ПО (в т. ч. органи прокуратури) та органи судової влади;

•  інші державні органи, які володіють інформацією, необхідною 
для виконання завдань НОР;

•  галузеві асоціації та саморегулівні організації, експерти, 
дослідники, науковці тощо;

•  інші учасники (у разі потреби).



 Спеціально уповноважений орган, інші державні органи, що 
провадять діяльність у сфері запобігання і протидії, із залученням 
інших суб’єктів (у разі потреби) беруть участь у проведенні 
національної оцінки ризиків.

Національна оцінка ризиків

 Національна оцінка ризиків проводиться систематично, але не рідше 
одного разу на три роки.

 Відповідальним за проведення національної оцінки ризиків є 
спеціально уповноважений орган, тобто Держфінмоніторинг

частина перша і друга статі 28



схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення 
заходів за її результатами здійснюються   

Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України
частина 3 статті 28

Джерелами інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків, є, 

Національна оцінка ризиків

Джерелами інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків, є, 
зокрема, комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії, аналітичні 
огляди та довідки учасників національної оцінки ризиків, відповіді учасників національної 
оцінки ризиків на запитальники спеціально уповноваженого органу, результати вибіркового 
аналізу судових рішень у кримінальних справах, результати наукових досліджень, 
результати вивчення громадської думки, а також звіти Європейської Комісії із визначенням, 
аналізом та оцінкою ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, та/або фінансування тероризму на рівні Європейського Союзу та рекомендації 
Європейської Комісії щодо заходів, прийнятних для усунення визначених ризиків.

стаття 29
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Національна оцінка ризиків
















