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Забезпечення безпеки на ринку небанківських 
фінансових послуг виступає одним з пріоритет-
них напрямів національної безпеки у фінансовій 
сфері. Фінансові інститути піддаються низці ри-
зиків, які притаманні економіці: інвестиційному, 
валютному, кредитному, процентному, інфляцій-
ному, податковому та ін. Політика управління 
фінансовими ризиками повинна скласти основу 
стратегії розвитку фінансового сектору і вклю-
чати розробку системи заходів щодо виявлення і 
попередження високих ризиків та негативних на-
слідків, зумовлених ними [1, с. 98].

Відповідно до Концепції забезпечення націо-
нальної безпеки у фінансовій сфері від 15 серпня 
2012 р. національна безпека у фінансовій сфері 
включає питання безпеки в бюджетній сфері, у сфе-
рі управління державним боргом, гарантованим 
державою боргом та боргом корпоративного секто-
ру, податковій сфері, сфері фінансів реального сек-
тору економіки, банківській сфері, сфері валютного 
ринку та у сферах функціонування фондового рин-
ку та небанківського фінансового сектору. Харак-
терними ознаками національної безпеки у фінансо-
вій сфері є збалансованість, стійкість до внутрішніх 
і зовнішніх загроз, здатність забезпечити ефективне 
функціонування національної економіки та еконо-
мічне зростання держави. Проблемою, яка потребує 
розв’язання, є недостатньо ефективне застосування 
механізмів, спрямованих на нейтралізацію, міні-
мізацію впливу та усунення явищ і чинників, що 
призводить до створення зовнішніх та внутрішніх 
загроз безпеці у фінансовій сфері [2].

Забезпечення фінансової безпеки небанківської 
фінансово-кредитної установи являє собою сукуп-
ність заходів, спрямованих на захист процесу фор-
мування фінансових ресурсів, запобігання збитків 
та ефективне використання коштів у їх фінансовій 
діяльності. Безпосередньо заходи із забезпечення 
фінансової безпеки виконуються у чотири етапи.

1) Визначення загроз фінансовій безпеці, їх не-
безпечності та механізмів негативного впливу на 
фінансовий стан фінансово-кредитної установи.

2) Визначення уразливих (слабких) місць і на-
прямів у фінансовій безпеці, розроблення та за-
стосування заходів захисту та протидії негативно-
му впливу загроз.

3) Визначення сильних сторін і переваг фінан-
сової безпеки, проведення заходів щодо мініміза-
ції ризиків використання коштів.

4) Формування (використання) сприятливих 
умов для здійснення фінансово-господарській ді-
яльності, реалізація заходів захисту їх фінансо-
вих операцій.

Враховуючи, що внутрішні загрози мають до-
сить значну питому вагу в усій сукупності загроз 
діяльності небанківських фінансово-кредитних 
установ, а також чисельні приклади проведення 
останніми операцій, які є для них неефективними, 
ба навіть збитковими, особливе місце у фінансовій 
безпеці має займати протидія неконтрольовано-
му витоку з небанківських фінансово-кредитних 
установ коштів. Здійснення заходів із протидії 
неконтрольованому витоку коштів є функцією 
майже всіх підрозділів небанківської фінансо-
во-кредитної установи при постійному контролі 
їх служб безпеки та керівництва. Тут мають про-
водитись досить різноманітні заходи, серед яких:

– облік всіх видів коштів, фінансових докумен-
тів та фінансових інструментів, що використову-
ються у небанківських фінансово-кредитних уста-
новах;

– планування використання фінансових ре- 
сурсів;

– колективне прийняття рішень про здійснен-
ня великих платежів та об’ємних операцій;

– визначення повноважень посадових осіб 
щодо використання коштів;

– дотримання принципу «чотирьох очей» при 
оформленні фінансових документів;

– правове регулювання порядку фінансування 
проектів, операцій, діяльності небанківської фі-
нансово-кредитної установи;

– визначення обсягів відповідальності посадо-
вих осіб за допущені порушення при використанні 
коштів;

– розслідування всіх випадків, пов’язаних із 
незаконним або нецільовим використанням ко-
штів, їх розтратою, виявлення причин та умов за 
яких мали місце такі випадки та вжиття заходів 
на їх усунення;

– установлення спеціального порядку доступу 
до фінансових ресурсів;

– забезпечення надійного зберігання готівки, 
цінностей, бланків фінансових документів та ін-
струментів.

Аналіз діяльності небанківських фінансо-
во-кредитних установ показує, що основними 
причинами, які створюють негативний результат, 
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є: неадекватна реакція на зміни економічної си-
туації в країні, особливо з точки зору підвищення 
ризику комерційної діяльності, а також на стан, 
ефективність діяльності партнерів, контрагентів, 
клієнтів і перспективність економічних проектів, 
що ними реалізовуються; відсутність у техноло-
гіях фінансових операцій та методиках їх прове-
дення системних заходів захисту, адекватного си-
туації підходу до мінімізації ризиків, які можуть 
виникати в ході зазначених операцій; недоскона-
лість правового регулювання фінансової діяльно-
сті; недосконалі дії органів управління та персо-
налу небанківської фінансово-кредитної установи 
щодо формування й особливо використання ко-
штів; недобросовісна поведінка, а подекуди й кри-
мінальний характер діяльності окремих суб’єктів 
ринку фінансових послуг [3, с. 102-103]. 

Все вищенаведене вказує на нагальну необхід-
ність створювати певну систему заходів безпеки 
всіх без винятку операцій, які проводять у своїй 
діяльності небанківські фінансово-кредитні уста-
нови. Водночас досвід показує, що якоїсь єдиної 
системи заходів безпеки проведення операцій в 
Україні не існує. Всі вони, використовуючи чинну 
законодавчу і нормативну базу, виробляють свої 
заходи та з тією чи іншою ефективністю застосо-
вують їх для захисту своєї діяльності.

Позитивними кроками держави у забезпе-
ченні безпеки фінансових послуг небанківських 
установ стали затвердження у 2010 р. Концепції 
запровадження пруденційного нагляду за небан-
ківськими фінансовими установами, відповідно 
до якої цілями здійснення пруденційного нагля-
ду є захист інтересів споживачів фінансових по-
слуг, запобігання настанню неплатоспроможності 
та забезпечення фінансової стійкості фінансових 
установ через застосування відповідних корегу-
вальних заходів шляхом виявлення підвищених 
ризиків в діяльності фінансових установ, контро-
лю за платоспроможністю, ліквідністю та прибут-
ковістю фінансової установи, мінімізація випад-
ків банкрутства та системної кризи фінансових 
установ, прогнозування майбутніх фінансових ре-
зультатів на основі звітів поточного періоду, ухва-
лення урядом Концепції захисту прав споживачів 
небанківських фінансових послуг в Україні, оп-
рилюднення проекту Правил здійснення депозит-
них операцій для кредитних спілок; розроблення 
Стратегії розвитку фінансового сектора України 
до 2015 року. Зокрема, Стратегія передбачає впро-
вадження нагляду за ризиками та посилення 
контролю за діяльністю фінансових установ; ство-
рення уніфікованих вимог до корпоративного 
управління; посилення боротьби з відмиванням 
грошей; концентрацію та інтеграцію наглядових 
функцій у єдиному регуляторному органі тощо.

Відзначимо, що важливою умовою підвищення 
рівня безпеки ринку фінансових послуг є реальне 

втілення вимог Концепції пруденційного нагляду. 
З цією метою доцільно використати досвід такого 
нагляду за банками, особливо що стосується кре-
дитних спілок (в частині проведення стрес-тесту-
вання, здійснення моніторингу на основі системи 
індикаторів раннього попередження фінансової 
нестабільності шляхом оцінки основних показни-
ків діяльності). Досвід Великобританії засвідчує 
посилення законодавчих вимог щодо пруденцій-
них стандартів для кредитних спілок у сфері оцін-
ки капіталу, ліквідності та резервування під непо-
вернення кредитів. В Ірландії готується реформа 
регуляторної системи, яка передбачає створення 
при Центральному банку Комісії єдиного інтегро-
ваного регуляторного органу фінансового ринку. 
Зокрема, дія стандартів банківського нагляду 
буде поширена і на кредитні спілки [4, с. 53].

Аналіз основних положень Концепції пру-
денційного нагляду також засвідчує, що їх ре-
алізація дасть змогу підвищити капіталізацію 
вітчизняних страхових компаній (що відкриває 
перспективи появи нових страхових продуктів, 
страхування масштабних ризиків) та їх фінансову 
стійкість; підвищити якість активів фінансових 
інститутів; забезпечити збереження пенсійних 
активів; відновити та збільшити рівень суспільної 
довіри; збільшити частку активів небанківських 
фінансових інститутів у загальній структурі ак-
тивів фінансового сектору України [1], що мати-
ме загальний позитивний вплив на рівень безпеки 
ринку фінансових послуг.

З метою забезпечення фінансової стабільності 
та підвищення рівня безпеки ринку фінансових 
послуг, які надають небанківські фінансово-кре-
дитні установи, необхідно здійснити ряд заходів 
із удосконалення діяльності окремих фінансових 
інститутів, зокрема:

1) страхових компаній:
– посилити контроль та удосконалити управ-

ління страховими резервами шляхом розширення 
переліку фінансових інструментів, в які можуть 
спрямовуватися кошти страховиків, стимулю-
вання інвестування у розробку та впровадження 
високотехнологічного устаткування, ресурсо– та 
енергоощадні технології, інфраструктуру тощо. 
Адже, як показує практика, інвестиції в економі-
ку за напрямами, визначеними урядом, у загаль-
ному обсязі страхових резервів не перевищують 
0,3%;

– забезпечити гарантування страхових вне-
сків (зокрема, страхування життя) у випадку бан-
крутства страхової компанії. Наприклад, у США 
гарантована сума в разі банкрутства страховика 
складає 250 тис. дол., що є вищою, ніж обсяги га-
рантування депозитів в банках; у Канаді захищені 
власники страховок життя та здоров’я [5, с. 566];

– стимулювати надання комбінованих послуг 
шляхом пропозиції комплексних страхових про-
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дуктів, що підвищуватиме ефективність діяльно-
сті під час фінансової дестабілізації; стимулювати 
розвиток страхування інвестиційних, фінансо-
вих, ризиків відповідальності;

– забезпечити постійний моніторинг за актива-
ми страховиків, які часто на момент звітності по-
повнюють їх за рахунок кредитів банків; підвищи-
ти вимоги до статутного капіталу, що сприятиме 
зростанню капіталізації та розвитку страхування 
фінансових ризиків, які вимагають значного по-
криття, розвитку перестрахування, зменшенню 
«схемного» страхування;

– запровадження оцінки ліквідності та інших 
ризиків на основі ринкових оцінок;

– запровадити щомісячну звітність у формі, 
що забезпечує оперативний її розгляд та прийнят-
тя оперативних рішень Держфінпослуг стосовно 
страховиків, показники діяльності яких мають 
істотні зміни протягом звітного періоду;

– забезпечити прозорість як страховиків, так і 
Держфінпослуг за рахунок запровадження систе-
ми оприлюднення зведеної інформації по страхо-
вому ринку тау розрізі страховиків;

2) недержавних пенсійних фондів:
– забезпечити позиціювання недержавного 

пенсійного забезпечення на ринку фінансових по-
слуг шляхом інформування населення щодо його 
переваг;

– запровадити податкові стимули (звільнення 
від оподаткування коштів, перерахованих на не-
державні пенсійні рахунки, відстрочення сплати 
податків та ін.) для суб’єктів господарювання;

– забезпечити транспарентність діяльності 
шляхом розкриття інформації щодо напрямків ін-
вестування акумульованих фінансових ресурсів, 
рівня ризикованості вкладів, можливої величини 
отриманого доходу та ін.;

– посилити контроль за дотриманням належ-
ного рівня власного капіталу адміністратора не-
державного пенсійного фонду, вимог щодо дивер-
сифікації та якості активів фондів;

– створити адекватну систему контролю інвес-
тиційного, операційного та управлінського ри-
зиків. Наприклад, у Німеччині орган нагляду за 
пенсійними фондами вимагає розроблення та за-
твердження стратегії управління ризиками [1];

3) кредитних спілок (КС):
– розширити можливості кредитної кооперації 

шляхом залучення до неї юридичних осіб;
– удосконалити систему управління кредит-

ною спілкою шляхом підвищення ролі членів в 
управлінні, які мають депозитні вклади;

– перевести діяльність на безготівкові розра-
хунки з ціллю здійснення податкового контролю 
та зменшення проведення тіньових операцій;

– створити фонд гарантування вкладів членів 
кредитних спілок, що водночас вимагає впрова-
дження механізмів підтримки ліквідності шля-

хом рефінансування, створення стабілізаційного 
фонду, на уповноважених якого покладатимуться 
функції попередження банкрутства та захист в 
умовах фінансових труднощів.

– створити Державне підприємство «Єдиний 
розрахунковий центр» з метою санації КС шляхом 
викупу їхніх зобов’язань перед вкладниками; удо-
сконалити фінансові нормативи діяльності, роз-
робити тести раннього попередження кризи [6]. 
Наприклад, у США діє система підтримки ліквід-
ності КС, надаються урядові гарантії з повернення 
вкладів та поширена практика поглинання силь-
нішими фінансовими інститутами менш стабіль-
них [7, с. 23];

– посилити контроль за дотриманням крите-
ріїв та нормативів платоспроможності, якості 
активів, ризиковості операцій та ліквідності, до-
триманням порядку формування резерву забезпе-
чення покриття втрат від неповернених позичок;

– запровадити на державному й регіональному 
рівні систему оздоровлення кредитних спілок;

– сформувати установи сервісної інфраструк-
тури, які повинні надавати послуги кредитним 
спілкам у сфері навчання, мінімізації фінансових 
ризиків, управління ліквідністю [8, с. 90];

– запровадити загальні правила оподаткуван-
ня, як, наприклад, у Канаді, де кредитні спілки не 
мають пільг з податку на прибуток [9]. Натомість 
податкові преференції необхідно надавати тим 
спілкам, які дійсно розв’язують соціально-еконо-
мічні проблеми на принципах взаємодопомоги й 
соціально-економічного захисту.

Крім того, обов’язковою умовою забезпечення 
ефективної реалізації політики у сфері фінансової 
безпеки для небанківських фінансово-кредитних 
установ є реалізація вимог Концепції забезпе-
чення національної безпеки у фінансовій сфері.  
У зазначеному документі визначається, що, попри 
досить інтенсивне формування, небанківський фі-
нансовий сектор на даний час не став головним та 
зручним механізмом забезпечення реального сек-
тору економіки необхідними фінансовими ресур-
сами.

Для мінімізації ризиків, які можуть стати на-
слідком недостатньої стійкості, прозорості та кон-
курентоспроможності небанківського фінансово-
го сектору, необхідно зміцнити інституційну та 
фінансову спроможність органів, що здійснюють 
державне регулювання ринку фінансових послуг.

Державна політика у сфері небанківського фі-
нансового сектору повинна бути спрямована на:

– створення системи ідентифікації ризиків, 
проведення моніторингу та поточного аналізу 
ринку фінансових послуг з метою забезпечення 
створення можливостей для вжиття запобіжних 
заходів до забезпечення фінансової безпеки;

– посилення прозорості та відкритості у діяль-
ності фінансових установ та органу, який здійс-
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нює державне регулювання і нагляд за такими 
установами;

– підвищення платоспроможності та фінансо-
вої стійкості небанківських фінансових установ;

– забезпечення належного захисту споживачів 
небанківських фінансових послуг;

– запобігання використанню небанківських фі-
нансових установ для непродуктивного виведення 
капіталу за кордон.
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Анотація

Тахтай О. В. Правові засади забезпечення  
безпеки на ринку небанківських фінансових послуг в 
Україні. – Стаття.

У статті надано характеристику правовим засадам 
забезпечення безпеки на ринку небанківських фінансо-
вих послуг в Україні. Автором визначено головні при-
чини та умови, що заважать ефективному забезпечен-
ню безпеки на ринку небанківських фінансових послуг 
в Україні, та запропоновано ряд заходів з удосконален-
ня діяльності окремих фінансових інститутів.

Ключові слова: правове забезпечення, безпека, не-
банківські фінансові установи, запобігання, державні 
інститути.

Аннотация

Тахтай А. В. Правовые основы обеспечения безо-
пасности на рынке небанковских финансовых услуг в 
Украине. – Статья.

В статье охарактеризованы правовые основы обе-
спечения безопасности на рынке небанковских финан-
совых услуг в Украине. Автором определены основные 
причины и условия, мешающие эффективному обеспе-
чению безопасности на рынке небанковских финансо-
вых услуг в Украине, и предложен ряд мероприятий по 
совершенствованию деятельности отдельных финансо-
вых институтов. 

Ключевые слова: правовое обеспечение, безопас-
ность, небанковские финансовые учреждения, предот-
вращения, государственные институты.

Summary

Takhtai O. V. Legal bases of security in the market 
of non-banking financial services in Ukraine. – Article.

In this article the legal principles to ensure safety on 
the market of non-bank financial services in Ukraine are 
characterized. The author has identified the main causes 
and conditions that will prevent effective security system 
on the market of non-bank financial services in Ukraine 
and measures to improve the operation of certain finan-
cial institutions are proposed. 

Key words: legal, security, non-bank financial institu-
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