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Термін «відмивання» щодо грошей виник у 

США на початку ХХ століття завдяки 

гангстеру Аль Капоне, який створив 

мережу пралень для легалізації доходів від

продажу забороненого у ті часи алкоголю



1. Ключові концепти аналітичного
забезпечення первинного фінансового
моніторингу

2. Аналіз ризику діяльності суб’єктів
аудиторської діяльності у сфері протидії
ВК/ФТ та складання ризик-профілю
діяльності

3. Аналіз ризику клієнтів суб’єктів
аудиторської діяльності у сфері протидії
ВК/ФТ, ділових відносин з ним та 
складання ризик-профілю клієнтів

4. Матричне моделювання та скорингова
оцінка ризиків ВК/ФТ

ПРОГРАМА ВЕБ-ДИСКУСІЇ



5. Аналітичні процедури розуміння 
обставин і діяльності клієнтів 
суб’єктів аудиторської діяльності

6.  Аналітичні процедури виявлення
підозрілих фінансових операцій

7.  Аналітичні процедури розуміння
структури власності та вирішального
впливу кінцевого бенефіціарного 
власника

ПРОГРАМА ВЕБ-ДИСКУСІЇ



Відповідно до Закону № 361-IX, 

суб'єктів аудиторської діяльності 

віднесено до спеціально

визначених суб’єктів первинного

фінансового моніторингу.

Акронім ВНУП означає спеціально

визначений суб’єкт первинного

фінансового моніторингу

(designated non-financial businesses 

and professions).

Суб'єкти аудиторської діяльності -

ВНУП (DNBFP) 



Згідно з Законом № 361-IX "Про 

запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового 

знищення»

суб'єкти аудиторської діяльності 

зобов’язані у своїй діяльності 

застосовувати ризик-орієнтований 

підхід до своїх клієнтів, враховуючи 

відповідні критерії ризику.



Ризик-орієнтований підхід -
визначення (виявлення), оцінка
(переоцінка) та розуміння ризиків
легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом,

а також вжиття відповідних заходів
мінімізації таких ризиків залежно від
їх рівня.

Такий підхід дозволяє спрямувати
ресурси туди, де існують вищі ризики

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД 

(РОП)



МАКРОРІВНЕВА МОДЕЛЬ ІНСТИТУТУ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО 
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ



МІКРОРІВНЕВА МОДЕЛЬ ІНСТИТУТУ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО 
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ



Аналітичні процедури забезпечують стиснення даних в релевантну 
інформацію для отримання розуміння тенденцій та перспектив розвитку 

об’єкту дослідження



Опис сценарію ризиків ВК/ФТ, що виникають за послугами, які надаються 
бухгалтерами, аудиторами, радниками і податковими консультантами 

Злочинці можуть використовувати або вимагати 
надання послуг бухгалтерів, аудиторів або 
податкових консультантів, хоча і з помірним
рівнем участі самих спеціалістів, з метою: 

• зловживання обліковими записами клієнтів; 
• купівлі нерухомого майна; 
• заснування довірчих фондів та компаній або 

управління довірчими фондами та компаніями; 
• ведення певних судових проваджень, 

заснування благодійних організацій та 
управління ними; 

• виставлення рахунків-фактур на надмірні чи 
недостатні суми або підроблених декларацій 
на імпорт/експорт товарів; 

• надання гарантій; 
• надання допомоги з питань оподаткування



1-ю Рекомендацією FATF 

визначено, 

що країни повинні вживати 

належних заходів щодо 

виявлення та оцінювання

ризиків ВК/ФТ для країни на 

постійній основі.

В Україні НОР проводять кожні 

три роки.

НАЦІОНАЛЬНІ РИЗИКИ ВК/ФТ



Європейською Комісією 

секторальні ризики визначені як 

«можливість загрози 

використовувати вразливість» 

сектору діяльності  ВНУП 

для проведення ВК/ФТ

СЕКТОРАЛЬНІ РИЗИКИ ВК/ФТ



ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ СЕКТОРАЛЬНИХ ОЦІНОК РИЗИКІВ ЩОДО 

ВИКОРИСТАННЯ ВНУП З МЕТОЮ ВК ТА ФТ



Застосування РОП здійснюється у 
порядку, визначеному 
внутрішніми документами з 
питань фінансового моніторингу 
ВНУП, 

з урахуванням рекомендацій 
відповідних СДФМ, 

які згідно з Законом № 361-IX 
виконують функції державного 
регулювання і нагляду за такими 
ВНУП.

ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ З 
ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО 

МОНІТОРИНГУ

Проблема №1



Внутрішні документи з питань 

фінансового моніторингу 

повинні містити процедури, 

достатні для забезпечення 

ефективного управління 

ризиками легалізації злочинних 

доходів та належної перевірки 

клієнтів

ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ З 
ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО 

МОНІТОРИНГУ



Управління ризиками – це 

складна й динамічна галузь 

економічної науки, 

яка склалася як об`єктивний 

процес, покликаний запобігти

ймовірним негативним 

(деструктивним) наслідкам

впливу різноманітних 

економічних явищ та процесів 

на стан і кінцеві результати 

діяльності

ISO 31000:2018 

«Risk management»



УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВИМИ 

РИЗИКАМИ 

ДІЯЛЬНОСТІ

УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ 

ВІДМИВАННЯ 

КОШТІВ



– процес виявлення,

дослідження та опису ризиків, 

які можуть вплинути на 

досягнення цілей організації в 

рамках інтегрованої системи 

менеджменту. 

Цей процес включає 

виявлення джерел ризиків, 

дослідження подій, причин і 

можливих наслідків. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ 



СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВК/ФТ



Аналіз й оцінка ризиків
забезпечують структуризацію
доступної інформації про 

загрози, вразливості і можливі
наслідки прояву ризиків ВК/ФТ.

Основна увага в оцінюванні
ризику ВК/ФТ полягає у 
виявленні та дослідженні
вразливих зон, які можуть бути 
використані злочинцями

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ 



Оцінка ризиків ВК/ФТ є ключовою

відправною точкою для 

застосування РОП. 

Найчастіше використовуваними 

критеріями ризику є:

 ризик країни або географічний 

ризик, 

 клієнтський ризик, 

 ризик, пов’язаний з послугою / 

операцією.

КЛЮЧОВІ КРИТЕРІЇ РИЗИКУ
ВК/ФТ 

Ризики 

клієнтів 

Географічні 

ризики

Ризики 

операцій



Оцінка ризику – це аналіз 

потенційних ризиків та вразливих 

місць для діяльності ВНУП у 

сфері ПВК/ФТ.

ВНУП розробляє шкалу ризиків, яка 

містить відповідні фактори ризику, а 

саме: 

 мету ділових відносин, 

 суми здійснюваних операцій,

 регулярність або тривалість 

ділових відносин

КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ РИЗИКУ
ВК/ФТ 

Суми 

здійснюваних операцій

Мета 

ділових відносин

Регулярність або тривалість

ділових відносин



ОСНОВНІ ЕТАПИ РОП ДЛЯ ВНУП

• РЕАЛІЗАЦІЯ 
(ПОТОЧНИЙ 
МОНІТОРИНГ) РОП;

• ПЕРЕГЛЯД ТА 
ДОКУМЕНТУВАННЯ 
РОП

• ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ 
ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ 
РИЗИКІВ ВК/ФТ

• ВИЗНАЧЕННЯ І 
ОЦІНКА РИЗИКІВ 
ВК/ФТ

1 2

34



ВИЗНАЧЕННЯ І ОЦІНКА РИЗИКІВ ВК/ФТ

Оцінка ризиків, притаманних

діяльності ВНУП 

(ризик-профіль ВНУП)

Оцінка ризику клієнта та 

ділових відносин

(ризик-профіль клієнтів):

 за послугами та каналами 

надання, які пропонуються та 

можуть становити для ВНУП 

підвищений ризик ВК/ФТ

 за географічним розташуванням, в 

якому здійснюється діяльність ВНУП

 за продуктами, послугами, якими

користуються клієнти ВНУП,

 за географічними місцями, в яких

вони працюють або ведуть

бізнес, 

 за діяльністю, характером 

операцій клієнта



ВНУП розпочинає оцінку ризику із
загального огляду своєї діяльності. 

Для того, щоб встановити 
вразливість ВНУП до впливу ВК/ФТ
на нього та ефективне управління 
цим ризиком, 

ВНУП необхідно ідентифікувати
кожен сегмент своїх бізнес-
операцій, де може виникнути 
загроза ВК/ФТ, і оцінити його 
вразливість до цієї загрози.

ОЦІНКА РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВНУП

Проблема №2



Після того, як визначено та задокументовано всі притаманні ризики, 

їм потрібно присвоїти рівень для кожного ризику. Необхідно 

встановити шкалу ризику з урахуванням розміру та типу діяльності 



РОБОЧА ТАБЛИЦЯ З ОЦІНКИ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУП

СПИСОК ФАКТОРІВ 
Визначіть всі 
фактори, які 

стосуються діяльності 
ВНУП

РІВЕНЬ РИЗИКУ 
(низький, 
середній, 
високий)

ОБҐРУНТУВАННЯ
Поясніть, чому 

присвоєно саме 
такий рівень ризику

ОПИС ЗАХОДІВ ЗІ 
ЗМЕНШЕННЯ 

ВИСОКИХ 
РИЗИКІВ

Надання послуг клієнтові 
лише дистанційно, 
наприклад, по телефону, 
через Інтернет чи 
факсом

Високий ризик

Послуги, що надаються 
дистанційно збільшують 
ризик недостатньої 
перевірки особи 
клієнта.

Отримати дозвіл 
керівництва на 
встановлення ділових 
відносин з клієнтом 
для дистанційного 
надання послуг

Пропонування послуг 
дистанційно, наприклад, 
за допомогою 
електронної пошти, 
факсу чи онлайн

Низький ризик

Клієнти відомі 
співробітнику чи ВНУП, 
раніше були 
ідентифіковані особисто і 
немає жодних підозр в 
залученні третьої сторони

Не вимагається 
застосовувати 
заходи щодо 
пом’якшення наслідків, 
враховуючи низький 
рівень ризику



ОЦІНКА РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ

Сегмент бізнес-операцій суб'єкта аудиторської 

діяльності

Вразливість до ВК/ФТ:

за послугами та способом їх надання;

 за географічним розташуванням

1. Прийняття та продовження відносин з 

клієнтами або попереднього планування

2. Планування аудиту

3. Виконання завдання (перевірка по суті)

4. Завершальний етап аудиту 

ВНУП повинні усвідомлювати та розпізнавати види надання послуг або їхні

комбінації, які можуть становити високий ризик ВК/ФТ



ОРІЄНТОВНА ШКАЛА КЛАСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ВК/ФТ 

ЗА ТИПАМИ ПОСЛУГ



Рішення про присвоєння рівня 
ризику клієнту має прийматися на 
підставі мотивованого судження,

сформованого у процесі аналізу 
наявної інформації про клієнта, 
представника клієнта, 
вигодонабувача, КБВ, 

а також відомостей, отриманих 
відповідно до внутрішніх 
документів з питань 
фінансового моніторингу

ОЦІНКА РИЗИКІВ КЛІЄНТІВ ТА 
ДІЛОВИХ ВІДНОСИН

Проблема №3



Індикатори клієнтських ризиків ВК/ФТ 

класифікуються наступним чином:

ПОВ’ЯЗАНІ З 

ОСОБЛИВОСТЯМИ 

СТРУКТУРИ 

ВЛАСНОСТІ

ПОВ’ЯЗАНІ З 

ПЕВНИМИ ВИДАМИ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

КЛІЄНТА АБО 

ВИГОДОНАБУВАЧА

ПОВ’ЯЗАНІ З 

МОЖЛИВИМИ 

РИЗИКАМИ 

КОРУПЦІЇ

ПОВ’ЯЗАНІ З 

ПОВЕДІНКОЮ 

ОСОБИ



Орієнтовні показники підозрілої діяльності клієнтів
суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського

обліку, суб’єктів аудиторської діяльності

 Розпорядження, що надаються клієнтами, 
або використовувані клієнтами угоди не 
відносяться до сфери їх діяльності або сфери
діяльності їх сектора. 

 Окремі операції або види операцій які
здійснюються поза встановленою сферою 
діяльності клієнта, і відсутня ясність відносно
очікуваної діяльності/операцій.

 Кількість співробітників або організаційна
структура не відповідають розмірам або
характеру клієнта (наприклад, занадто
великий оборот компанії, зважаючи на 
кількість співробітників і об’єми
використовуваних активів).

 Раптовий сплеск активності раніше
«сплячого» клієнта.



Орієнтовні показники підозрілої діяльності клієнтів суб’єктів
господарювання, що надають послуги з бухгалтерського

обліку, суб’єктів аудиторської діяльності

 Клієнт створює або розвиває підприємство з 
несподіваним напрямом діяльності або
швидким отриманням результатів. 

 Ознаки того, що клієнт не бажає отримати
необхідні державні дозволи/реєстрацію тощо

 Клієнти пропонують виплатити надмірно
велику винагороду за надані послуги, коли 
звичайна така винагорода невиправдана.

 Платежі, що отримуються від непов’язаних
або невідомих третіх сторін, і оплата 
винагороди готівкою у випадках, коли це не є 
звичайним способом оплати.

 Використання не за призначенням об’єднаних
клієнтських рахунків, або грошей або активів
клієнтів, що знаходяться на відповідальному
зберіганні. 



РОБОЧА ТАБЛИЦЯ З ОЦІНКИ РИЗИКІВ КЛІЄНТІВ ВНУП
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Клієнти, що 
здійснюють 
операції 
через 
представника

Високий

Залучення 
до операцій 
представника 
клієнта може 
бути спробою 
приховування 
справжньої осо-
би, в інтересах 
якої проводиться 
фінансова 
операція.

Здійснити 
перевірку 
ідентифіка-
ційних даних 
клієнта, 
використо-
суючи 
інформацію 
з незалежних 
джерел 
(інших, ніж 
від клієнта)

Отримати 
інформацію 
щодо 
фінансового 
стану клієнта. 
Пропонувати 
надання 
певних послуг 
лише особисто 
клієнту

Попросити клі-
єнта зазначити 
додаткову 
інформацію 
щодо 
ідентифікації 
або вжити 
посилених 
заходів для пе-
ревірки раніше 
отриманих 
документів.

Щоквартально 
переглядати 
операції, що 
здійснюються 
клієнтом.
Там, де це 
можливо, 
отримувати 
додаткову ін-
формацію про 
клієнта 



Всі зацікавлені сторони 
потребують чітких, послідовних і 
зрозумілих повідомлень про 
ідентифіковані ризики в системі 
ПВК/ФТ та його складових. 

Для цього дуже корисними 
можуть бути теплові матриці 
ризиків, за допомогою яких 
результати оцінки ризиків 
візуалізуються

МАТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА 
СКОРИНГОВА ОЦІНКА РИЗИКІВ 

ВК/ФТ

Проблема №4



ТЕПЛОВА МАТРИЦЯ РИЗИКІВ

АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ РИЗИКУ ВК/ФТ

А
Н

А
Л

ІЗ
 Н

А
С

Л
ІД

К
ІВ

Р
И

З
И

К
У

 В
К

/Ф
Т



АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ВК/ФТ

Ймовірність має бути визначена та 
віднесена до однієї із наступних 
категорій:

 низька (шансів для реалізації ризику 
практично не існує, але й не можна 
стверджувати, що їх взагалі немає);

 середня (вірогідність реалізації 
ризику за даних обставин існує, але 
частота реалізації такого ризику є 
невисокою);

 висока (вірогідність реалізації ризику 
за даних обставин та частота 
реалізації такого ризику є високими).



АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ВК/ФТ

Аналіз наслідків полягає у визначенні 
серйозності шкоди або потенційних 
втрат, що можуть мати місце у 
випадку практичної реалізації 
можливого ризику ВК/ФТ.

Наслідки мають бути віднесені до 
однієї із наступних категорій: 

 низькі; 

 середні; 

 високі



У перекладі з англійської 

«скоринг» означає «отримання 

балів». 

У основі скорингових систем 

лежить припущення, що люди 

(клієнти) з подібними соціальними 

показниками поводяться 

однаково.

По кожному з обраних параметрів 

нараховують певну кількість балів

СКОРИНГОВА ОЦІНКА



МАТРИЦЯ ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯ РИЗИКУ ВК/ФТ 

ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ РИЗИКУ ВК/ФТ 
= 

РІВЕНЬ НАСЛІДКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РИЗИКОВОЇ ПОДІЇ 
×

РІВЕНЬ ЙМОВІРНОСТІ НАСТАННЯ РИЗИКОВОЇ ПОДІЇ

ШКАЛА ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯ РИЗИКУ ВК/ФТ 

1 Низький (ризик скоріш за все не буде мати місце, або мати низькі наслідки) (1-3 бали)

2 Середній (ризик можливо буде мати місце та середні наслідки) (4-6 балів)

3 Високий (ризик буде має місце та високі наслідки) (7-9 балів)



ПРИКЛАД СЦЕНАРНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МАТРИЦІ РИЗИКІВ ВК/ФТ

Індикатор ризику ВК/ФТ
Ймовірність

ВК/ФТ

Наслідок впливу

(шкода, втрати)

Загальний рівень 

ризику ВК/ФТ

Клієнт є новоствореною компанією у 

сфері роздрібної торгівлі

Висока

3 бали

Середній

2 бали

3 × 2 = 6 балів

Середній

Клієнт здійснює діяльність у сфері

видобутку руд (корисних копалин) 

та/або дорогоцінного каміння та має

контрагентів в країнах підвищеного

ризику

Висока

3 бали

Середній

2 бали

3 × 2 = 6 балів

Середній

Клієнт є відомою транскордонною

компанією, акції якої обертаються на 

світових фондових біржах

Низька

1 бал

Середній

2 бали

1 × 2 = 2 бали

Низький



ПОБУДОВА МАТРИЦІ РИЗИКІВ КЛІЄНТІВ ТА ДІЛОВИХ ВІДНОСИН

У СФЕРІ ВК/ФТ

Н А С Л І Д К И

Сукупність факторів ділових відносин 
із клієнтом розглядається як:
 Низький ризик, якщо він 

розміщений у полях №5-6
 Середній ризик, якщо він 

розміщений у полях №3-4
 Високий ризик, якщо він 

розміщений у полях №1-2

action – необхідність відреагувати на ризик

effort – рівень заходів, необхідних для мінімізації

monitoring – рівень необхідного моніторингу



Посилені заходи належної
перевірки клієнта (НПК) 
передбачають отримання
додаткових відомостей про клієнта.

При виробленні ефективної
програми «Знай свого клієнта» 
важливо пам’ятати про те, що
клієнти можуть мати намір
займатися протизаконною
діяльністю з використанням даного
ВНУП.  

РОЗУМІННЯ ОБСТАВИН І 
ДІЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ СУБ’ЄКТІВ 

АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблема №5



Розуміння обставин і діяльності 
клієнтів ВНУП формується у 
процесі аналізу наявної 
інформації про клієнта, 
зокрема про:

 цілі фінансово-господарської 
діяльності клієнта;

 фінансовий стан клієнта;
 ділову репутацію клієнта



Відповідно до Закону № 361-IX 
ВНУП зобов’язаний проводити 
аналіз та вивчення підстав і цілей 
усіх фінансових операцій, що 
відповідають хоча б одній із таких 
ознак:
 є складними фінансовими 

операціями;
 є незвично великими 

фінансовими операціями;
 проведені у незвичний спосіб;
 не мають очевидної 

економічної чи законної мети.

ВИЯВЛЕННЯ ПІДОЗРІЛИХ 
ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Проблема №6



При визначенні того, чи є 
підозрілою фінансова операція або 
діяльність, 

ВНУП зважає на типологічні 
дослідження.

Типології схем ВК/ФТ  узагальнюють 
типові інструменти, способи та 
механізми відмивання доходів, 
отриманих злочинним шляхом



ТИПОЛОГІЇ СХЕМ ВК/ФТ 



ОЗНАКИ («ЧЕРВОНІ ПРАПОРЦІ») ПІДОЗРІЛИХ ФІНАНСОВИХ 

ОПЕРАЦІЙ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ СХЕМ ВК/ФТ

Ознаки щодо учасників фінансових операцій:

Ознаки щодо фінансово-господарської діяльності
учасників фінансових операцій:

Ознаки щодо змісту фінансових

операцій:

• заплутаний або незвичайний характер договору, 
що не має економічного сенсу або очевидної
законної мети;

• невідповідність суті договору (операції) статутній
діяльності суб’єкта господарювання;

• відсутність у договорах умови про відповідальність
сторін за порушення договірних зобов’язань (у 
вигляді штрафу, пені);

• велика сума готівки, отримана від комерційної
діяльності, для якої не властиві готівкові
розрахунки;

• зарахування в один операційний день на рахунок
клієнта грошей від великої кількості контрагентів і 
переказ їх того самого дня на інший рахунок або
зняття готівкою;

• поповнення рахунку готівкою особою, рівень
доходу або сфера діяльності якої не дозволяє
здійснювати фіноперацію на таку суму;

• сплата неустойки, штрафу за договором у 
неадекватній сумі (більше 10% вартості
недопоставлених товарів, ненаданих послуг, 
невиконаних робіт);

• невідповідність зазначеної в контракті вартості
товарів або послуг їх ринковій вартості.

• реєстрація підприємств на підставних осіб;
• виконання засновником функцій директора і бухгалтера підприємства, часта зміна

засновників, посадових осіб, неможливість установити їх місце перебування;
• невеликий розмір статутного капіталу;
• відсутність ознак ведення статутної діяльності або ведення такої діяльності в 

мінімальному розмірі;
• відсутність штату працівників, виробничих і складських приміщень, необхідних для 

ведення статутної діяльності, реєстрація офісів за місцем так званої масової реєстрації;
• подання звітності з мінімальним обсягом доходів або з великим оборотом, але 

мізерною сумою податків.

• збільшення денного грошового обороту до кінця дня (тижня), а згодом різке зниження
цього показника; 

• застосування багатосторонніх розрахунків і платежів з великою кількістю учасників
операцій, які розташовані у різних територіальних одиницях або зареєстровані за 
однією адресою; 

• відсутність руху грошей за рахунками або занадто великий обсяг фінансових операцій у 
новоствореного підприємства; 

• велика кількість контрагентів, що перераховують гроші на рахунки клієнта з різними
призначеннями платежу.



Встановлення кінцевого

бенефіціарного власника (КБВ) 

клієнта або його відсутності

дозволить правильно оцінити

потенційні ризики ВК/ФТ, пов’язані

з діловими відносинами.

Ознакою вирішального впливу є 

володіння часткою у розмірі не 

менше 25 відсотків статутного 

капіталу юридичної особи

РОЗУМІННЯ СТРУКТУРИ 
ВЛАСНОСТІ

Проблема №7



КБВ – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) 

на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться 

фінансова операція

Прямий вирішальний вплив КБВ Непрямий вирішальний вплив КБВ



З метою встановлення КБВ 

ВНУП витребовує та отримує

від клієнта-юридичної особи 

структуру власності такого 

клієнта.



ІНДИКАТОРИ («ЧЕРВОНІ ПРАПОРЦІ») НЕПРОЗОРОЇ СТРУКТУРИ 

ВЛАСНОСТІ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ СХЕМ ВК/ФТ

а) структура власності клієнта видається незвичайною або надмірно 
складною;

б) період діяльності з дати державної реєстрації клієнта або 
вигодонабувача становить менше одного року;

в) незрозумілі зміни у структурі власності клієнта;
г) неодноразові зміни організаційно-правової структури клієнта;
д) часті або незрозумілі зміни членів керівництва;
е) число співробітників або організаційна структура не відповідають 

розмірам або характеру діяльності клієнта;
ж) клієнти або вигодонабувачі, їхні філії або дочірні організації мають 

реєстрацію або здійснюють свою діяльність на території держав, 
що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації 
міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері ПВК/ФТ;

з) занадто молодий або занадто похилий вік керівника юридичної 
особи;

к) наявність відомостей про те, що засновники клієнта-юридичної 
особи є одночасно засновниками в значній кількості інших 
юридичних осіб;

л) щодо особи, яка має право діяти без довіреності від імені клієнта-
юридичної особи, є інформація про важку хворобу або постановку 
на облік в психо-, наркологічних закладах, або про його смерть.



Розвідка на основі відкритих 
джерел включає в себе збір, 
вибір і аналіз інформації, 
отриманої із загальнодоступних 
джерел: 

 ЗМІ: преса, радіо, телебачення
 веб-контент: сайти, соціальні 

мережі
 академічні публікації
 офіційні нормативно-правові 

бази

OSINT (Open source intelligence)



Аудиторам, як спеціально визначеним суб’єктам первинного фінансового
моніторингу, слід бути обізнаними з національними та міжнародними
санкційними списками, які постійно змінюються, та звертати увагу на наступне:

 можливий вплив на клієнта санкцій через постачальників, клієнтів, агентів, 
дистриб’юторів, фінансові установи в інших країнах;

 ідентифікація всіх клієнтів, які фізично знаходяться в Росії та Білорусі, або
пов’язані з фізичними та юридичними особами, які підпадають під санкції;

 структури бенефіціарної власності клієнтів або постачальників, прямі чи
непрямі зв’язки з відомими політично значущими особами (PEP) або
організаціями на предмет прихованого зв’язку з білоруськими чи російськими
фізичними та юридичними особами, які підпадають під санкції;

 можливі торгові обмеження щодо імпорту/експорту

ВПЛИВ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
НА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТОРСЬКІ ЗВІТИ



У випадку ідентифікації відносин з 

фізичними чи юридичними 

особами, які підпадають під 

санкції, 

кожна фірма та її клієнти повинні 

заморозити активи цих осіб та 

припинити надання будь-яких 

послуг зазначеним юридичним і 

фізичним особам. 



Доповідь закінчена. 
Дякую за увагу!


