
 

 
 

 



4.2. Основні завдання Проєкту. Формування статистичної бази дослідження ризику з питань 

фінансового моніторингу у розрізі використання фінансових установ України для легалізації 

кримінальних доходів. Обґрунтування доцільності врахування вхідних індикаторів для побудови 

економіко-математичної моделі ризику: дослідження колінеарності шляхом застосування сигма-

обмеженої параметризації та кореляційного аналізу. Побудова економіко-математичної моделі 

нейронної мережі залежності ризику використання фінансових посередників з метою легалізації 

кримінальних доходів від факторних ознак у вигляді багатошарового персептрону.  Прогнозування 

ризику використання фінансових посередників України для легалізації кримінальних доходів на 

період 2021-2025 рр. Специфікація функціональної залежності ризику використання фінансових 

установ з метою легалізації кримінальних доходів, від релевантних нелінійних факторних ознак.  

Побудова нелінійної багатофакторної регресійної залежності ризику використання фінансових 

установ для легалізації кримінальних доходів, від релевантних факторів його формування.  

Побудова фазового портрету динамічної системи ризикованості використання фінансових установ 

України з метою легалізації кримінальних доходів. Дослідження характеру динамічної стійкості 

групи країн, до яких належить Україна, з точки зору ризику використання фінансових установ для 

легалізації кримінальних доходів. 

 

4.3. Детальний зміст Проєкту: 

 

Сучасний стан проблеми  

Для України завдання удосконалення механізмів фінансового моніторингу набуває особливої 

актуальності, оскільки наша країна вже перебувала під дією санкцій з боку FATF внаслідок 

недосконалості існуючих механізмів боротьби з відмиванням грошей, що зашкодило розвитку 

економіки та нанесло значний репутаційний ризик. 

 

Новизна Проєкту 

Розроблено: методологію та методичний інструментарій оцінювання ризику використання 

фінансових установ у незаконних операціях з відмивання брудних грошей; нейромережеву модель 

для прогнозування динаміки рівня  ризику використання фінансових посередників у незаконних 

операціях з відмивання брудних коштів; комплексну модель оцінювання рівня ризикованості 

країни щодо потенційної можливості використання її фінансових установ резидентами інших країн 

з метою легалізації кримінальних доходів. 

Методологія дослідження 

Для перевірки висунутих наукових гіпотез було використано економіко-математичне 

моделювання; методи інтелектуального аналізу даних: нейронні  мережі, біфуркаційний аналіз;  

кластерний, кореляційний, регресійний аналіз. 

 

 5. ОТРИМАНІ НАУКОВІ АБО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ в поточному році/ 

в рамках реалізації Проєкту, зокрема: 

5.1. Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання 

Проєкту. В результаті виконання 1 етапу Проєкту було: сформовано статистичну базу дослідження 

ризику з питань фінансового моніторингу у розрізі використання фінансових установ України для 

легалізації кримінальних доходів; розроблено методику обґрунтування доцільності врахування 

вхідних індикаторів для побудови економіко-математичної моделі ризику; побудовано економіко-

математичну модель нейронної мережі залежності ризику використання фінансових посередників 

з метою легалізації кримінальних доходів від факторних ознак у вигляді багатошарового 

персептрону та мережі на основі радіальних базисних функцій; отримано результати прогнозування 

ризику використання фінансових посередників України з метою легалізації кримінальних доходів 

на період 2021 – 2025 рр.; отримано специфікацію функціональної залежності ризику використання 

фінансових установ з метою легалізації кримінальних доходів, від релевантних нелінійних 

факторних ознак; розроблено нелінійну багатофакторну регресійну залежність ризику 

використання фінансових установ з метою легалізації кримінальних доходів, від релевантних 

факторів його формування; побудовано фазовий портрет динамічної системи ризикованості 

використання фінансових установ України з метою легалізації кримінальних доходів. За 



результатами опубліковано: 13 статей у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних 

базах даних Scopus та/або Web of Science, 6 статей у фахових наукових виданнях категорії «Б», 4 

тез доповідей у матеріалах всеукраїнських конференцій, підготовлено анотований та науковий 

звіти про проміжні результати реалізації Проєкту у 2020 році. 
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5.2. За наявності науково-технічної продукції обґрунтування її переваг у порівнянні з 

існуючими аналогами. 

У результаті виконання Проєкту створена така наукова продукція (НП) 1 – структури бази-даних, 

одиниць інформації; НП2 - модель оцінки ризику використання фінпосередників в процесах 

легалізації; НП3 – модель визначення динамічної стійкості суб’єктів фінмоніторингу; НП4 – 

нейромережева модель оцінювання ймовірності використання фінустанов країни в процесах 

легалізації. Перевагами отриманої продукції є: для НП1 – перевірка значно більшої (порівняно з 

існуючими) кількості параметрів, можливість додавати додаткові критерії; для НП2 – формалізація 

«фазового портрету» динамічної стійкості суб’єктів фінмоніторингу (за допомогою апарату 

диференціального числення); для НП3 – врахування параметрів, для яких не можуть бути чітко 

визначені ймовірності (за рахунок інтелектуального аналізу даних); для НП4 – прогнозування не 

лише на основі ретроспективного стану системи, а й з урахуванням альтернатив вхідної інформації 

(за рахунок нейронних мереж). 
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