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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Нестабільність світової економіки, яка 

спостерігається на сьогодні, викриває суттєві вади вітчизняного законодавства 

у сфері державного управління та забезпечення фінансової безпеки 

банківського сектору в Україні. Безпрецедентні темпи зменшення кількості 

банків в Україні за останні роки вимагають перегляду діючих підходів до 

забезпечення національної безпеки та її невід’ємної складової – фінансової 

безпеки банків. Остання хвиля припинення діяльності банків на тлі збільшення 

проблемних активів банків свідчить про відсутність дієвих механізмів 

забезпечення стійкості вітчизняної банківської системи до дестабілізуючих 

факторів та загроз. Соціальна значимість державно-правового забезпечення 

фінансової безпеки банків обумовлюється й відсутністю належного 

законодавчого регулювання цього явища. 

Відсутність історичного досвіду протидії фінансовим небезпекам і 

ризикам та неефективність існуючих засобів правової протидії фінансовим 

загрозам призводять до неспроможності держави належним чином впливати на 

процеси стабілізації рівня фінансової безпеки банків. Це також свідчить про 

необхідність усунення прогалин у законодавстві з питань державного 

регулювання фінансовими потоками у банківському секторі, здійснення якого 

за межами правової діяльності для ефективного забезпечення фінансової 

безпеки в державі унеможливлене.  

Організація забезпечення фінансової безпеки як функція державного 

управління у сфері правопорядку повинна збалансувати публічні фінансові 

інтереси усіх господарюючих суб’єктів. У зв’язку з цим підвищується роль 

державних органів у правовому забезпеченні фінансової безпеки банків в 

Україні. Отже, головними причинами негативного стану рівня фінансової 

безпеки банків України є недосконалість засобів правового механізму 

державного регулювання у цій сфері, насамперед, відповідного законодавства, 

яке відзначається розмитістю повноважень державних органів у сфері 

гарантування фінансової безпеки державі в цілому та банків зокрема, 



відсутністю державно-правових моделей забезпечення публічних інтересів у 

цій сфері, безвідповідальністю органів державної влади та бізнесу в кризових 

умовах (через відсутність персоніфікованості відповідальності цих суб’єктів), 

нерозв’язаністю проблем держуправління ризиками у фінансовій сфері тощо.  

Слід відзначити, що окремим державноуправлінським аспектам 

правового регулювання у сфері фінансової безпеки банків присвячено наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема В. Б. Авер’янова, 

Л. В. Антонової, Н. І. Атаманчука, Ю. Г. Барабаша, О. І. Барановського, 

А. Г. Бережнова, А. І. Бондаренко, С. М. Гусарова, Н. В. Дацій, О. В. Денисюка, 

С. М. Домбровської, А.О. Заброди, І. В. Зозулі, В. Г. Ковальчук, 

М. М. Коваленко, В. В. Коврегіна, В. К. Колпакова, Т. О. Коломоєць, 

А. Т. Комзюк, О. В. Кузьменко, К. Б. Левченко, Л. Б. Мазур, В. М. Мороза, 

О. М. Музичук, О. І. Миколенко, В. П. Садкового, М. В. Цвіка, 

Т. О. Чернадчука та ін. [1; 2; 3; 10; 12; 13; 14; 17; 18; 21; 24; 25]. 

Разом із тим, незважаючи на значний внесок дослідників у розробку 

проблем фінансової безпеки банків України, державно-правове забезпечення їх 

фінансової безпеки потребує компелексного висвітлення. Оскільки недостатній 

рівень наукової розробки державноуправлінської проблематики правового 

забезпечення фінансової безпеки банків негативно позначається на процесі 

удосконалення законодавства з цієї проблеми та призводить тільки до 

часткових змін у ньому, що не сприяє цілісності системи державно-правового 

підгрунтя фінансової безпеки банків України. Таким чином, необхідність 

теоретичного осмислення напрямків державно-правового регулювання у сфері 

фінансової безпеки банків України сприятиме вирішенню такого науково-

практичного завдання, як збалансування фінансових інтересів суб’єктів у 

процесі реалізації правовідносин із забезпечення фінансової безпеки банків. 

Усе це обумовлює актуальність цього наукового дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення й 

обґрунтування наукових засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

державного регулювання фінансової безпеки банків в Україні. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 



– дослідити сутність фінансової безпеки банків як об’єкт державного 

управління; 

– проаналізувати сучасний стан державного регулювання фінансової 

безпеки банків в Україні; 

– визначити напрямки вдосконалення державного регулювання 

фінансової безпеки банків в Україні. 

Об’єкт дослідження є державне регулювання фінансової безпеки. 

Предметом дослідження є державне регулювання фінансової безпеки 

банків в Україні. 

Методи дослідження. Для реалізації мети й завдань дослідження 

використовувалася сучасна наукова методологія, заснована на таких 

принципах: переходу від абстрактного до конкретного, узагальнення, єдності 

початку дослідження й початку розвитку об’єкта, збігу логічного й 

історичного, збіжності законів розвитку об’єкта й законів його пізнання тощо. 

В основу методології дослідження було покладено системний підхід, що 

дозволив дослідити об’єкт державного управління у сфері фінансової безпеки 

банків з позиції його цілісності, а також з’ясувати її сутність. Автором 

використано також структурно-функціональний підхід, який забезпечив 

визначення елементів системи розвитку та подальшого вдосконалення 

державного регулювання фінансової безпеки банків в Україні. При цьому 

інформаційно-фактологічною базою дослідження є вітчизняна та міжнародна 

нормативно-правова база, інформаційно-аналітичні матеріали Національного 

банку України тощо. 

У першому розділі розглянуті наукові засади характеристики природи 

фінансової безпеки банків і ролі держави в її врегулюванні, систематизовані її 

складові з позиції безпековості, по-перше, її режими функціонування 

(оптимальності, невизначеності та нестабільності), а по-друге, важливість 

урахування інноваційної складової економіки, на прикладі біткоінів. 

У другому розділі досліджено сутність механізму державного 

регулювання фінансової безпеки банків, а також уточнено, що його реалізація 

передбачає застосування правового й організаційного інструментарію (засобів і 



методів), який представлений, насамперед, законодавчими, програмними та 

стратегічними документами, процесом їх розробки й упровадження, які визнано 

такими, що відзначається недосконалістю і вимагають прийняття спеціального 

закону «Про фінансову безпеку». Проаналізовано повноваження Національного 

банку України (НБУ) як основного регулятора фінансової безпеки банків. 

У третьому розділі визначено напрямки вдосконалення державного 

регулювання фінансової безпеки в Україні, які передбачають застосування 

структурно-функціонального підходу до оптимізації взаємодії органів 

державної влади та НБУ у сфері фінансової безпеки банків. З огляду на це й 

ураховуючи режими забезпечення фінансової безпеки банків, визначені 

особливості організації фінансової безпеки банків в умовах нестабільності й 

інноваційності.  

Значення отриманих результатів полягає в тому, що наукові 

узагальнення доведені до рівня конкретних пропозицій. Висновки, отримані у 

результаті наукового дослідження, мають важливе значення для подальшої 

теоретичної розробки питання обґрунтування режимів функціонування 

фінансової безпеки банків, зменшення розриву між її рівнем і вимогами 

суспільства до неї як основи національної безпеки, економічного зростання та 

добробуту громадян. Рекомендації та пропозиції, викладені в дослідницькій 

роботі, можуть використовуватися в діяльності органів державної влади 

(центрального та регіонального рівня) як такі, що стосуються необхідності 

врахування сучасних тенденцій розвитку державного регулювання фінансової 

безпеки банків в Україні при вдосконаленні вітчизняного організаційно-

правового інструментарію державної політики в цій сфері.  

Конкурсна робота складається зі вступу, 3-х розділів, висновків, списку 

використаних джерел (29 найменувань) і додатку. Загальний обсяг роботи 

31 сторінка друкованого тексту, з них 29 сторінок основного тексту. 

Результати дослідження за обраною темою відображено у 2 наукових 

працях, опублікованих у збірниках матеріалів науково-комунікативних заходів.  



РОЗДІЛ 1   

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВ ЯБ ОБ’ЄКТ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

1.1. Фінансова безпека як складова національної безпеки  

 

Сучаснене суспільство не уявляє свого існування без банківських послуг 

та їх модернізації за рахунок новітніх ІТ-технологій, а, відтак, рівень 

захищеності руху грошових потоків у банках стає предметом наукового аналізу. 

Дослідження фінансової безпеки банків як наукової категорії й узагальнення 

знань про це явище обумовлено пошуком нових підходів до державно-

правового забезпечення стійкості всієї банківської системи України. 

Фінансову безпеку банку науковці характеризують по-різному. Так, 

О. І. Барановський уважає, що фінансова безпека комерційного банку – це 

сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового стану 

комерційного банку дії чи обставини попереджені чи зведені до такого рівня, за 

якого вони не здатні завдати шкоди встановленому порядку функціонування 

банку, збереженню й відтворенню його майна та інфраструктури і перешкодити 

досягненням банком статутних цілей та стан захищеності фінансових інтересів 

комерційного банку, його фінансової стійкості, а також середовища, в якому він 

функціонує [1, с. 12–13]. Учений Ю. В. Корнієнко вважає, що фінансова 

безпека банку є якісною характеристикою його фінансового стану [12, с. 112]. 

Фахівець Л. М. Перехрест доводить, що фінансова безпека банку є динамічною 

характеристикою елементів, взаємодія яких дозволяє забезпечити його стійкий 

розвиток і гарантувати захист фінансових інтересів від внутрішніх та зовнішніх 

загроз як на поточний момент, так і на більш тривалу перспективу [21, с. 6]. 

Фінансову безпека банку розуміють ще як захист фінансових інтересів банку, 

його фінансової стійкості і середовища в якому він функціонує [25, с. 354].  

У цілому, наведені визначення свідчать, що фінансова безпека банків як 

явище має два підходи: перший розглядає фінансову безпеку як певний стан, 

другий обґрунтовує, що фінансова безпека є динамічною науковою категорією. 



Однак, незважаючи на різні підходи, науковці у це поняття включають такі 

ознаки, як протидія негативним чинникам або загрозам; інтереси; стійкість або 

стабільність. Науковці акцентують увагу на управлінні ризиками, забезпеченні 

функціонування суб’єкта, використанні наявних ресурсів, тощо. Уважаємо, що 

такі ознаки фінансової безпеки загалом та банків зокрема дозволяють 

характеризувати це явище з конкретно визначеною метою дослідження, що 

взагалі не заперечує існування первинних та похідних ознак фінансової 

безпеки. Щодо її характеристики як державно-правової категорії, то ми 

підтримуємо тих науковців, які обґрунтовують фінансову безпеку як 

відповідний стан. Така наша позиція пояснюється тим, що характеристика 

фінансової безпеки, у т.ч. банку, як відповідного стану захищеності сприятиме 

розумінню суті та призначення державно-правового забезпечення фінансової 

безпеки банку. Як зауважує О. Парфьонов, правове явище правовий стан 

потребує теоретичного осмислення, причому правові стани у сфері безпеки 

описуються як базові характеристики цього явища [20, с. 11]. 

Так, Закон України «Про національну безпеку України» (2018 р.) 

закріплює, що національна безпека – це захищеність життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються 

сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація 

реальних та потенційних загроз національним інтересам (рис. 1) [8]. Разом із 

тим, в цьому законі [там само] побіжно перелічуються сфери життєдіяльності, 

а, відтак, і національні інтереси в них, зокрема й у сфері фінансових послуг, 

ринку банківських послуг, сфері державного управління при виникненні 

негативних тенденцій щодо створення загроз національним інтересам. 

Реалізація фінансових інтересів у сфері фінансової безпеки банків 

здійснюється у правовідносинах у межах дозволеної законодавством поведінки. 

Маючи публічний характер, фінансові інтереси обмежуються законодавчо 

залежно від національних інтересів та способів їх реалізації. Прикладами таких 

обмежень можна привести накладення мораторію на видачу валютних вкладів 

валютою вкладу або обмеження добової суми на зняття готівки, тощо. Тобто, 

національний інтерес полягає у збереженні стійкості банку, задля досягнення 



якого приватні фінансові інтереси можуть бути обмежені, при цьому такі 

обмеження мають і зворотній зв’язок із такими обмеженнями, коли 

забезпечення публічних фінансових інтересів сприяє збереженню фінансових 

ресурсів та можливостей індивідуальних суб’єктів.  

 

 

Рис. 1. Схематичне представлення взаємодії системи національної та 

фінансової безпеки й інтересів  

Джерело: авторська розробка 

 

Таким чином, через фінансові інтереси та національні інтереси як ознаки 

безпеки (національної та фінансової), що набувають суб’єктивних прав у 

правовідносинах, і проявляється природа фінансової безпеки банку. 

 

 

1.2. Природа фінансової безпеки банку та роль біткоінів у її 

забезпеченні 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства природа фінансової безпеки 

держави загалом і банку зокрема проявляється у використанні новацій них 

засобів і методів її забезпечення. Сьогодні до них можна віднести 

застосування найрізноманітніших видів крипто валюти, а саме: Litecoin, 

Національні інтереси України (держави, суспільства й 

особистості) 

 

Фінансова безпека України 

 

В
н

у
тр

іш
н

я
 п

о
л
іт

и
к
а 

д
ер

ж
ав

и
 

П
у

б
л
іч

н
і 

ін
те

р
ес

и
 

П
р

и
в
ат

н
і 

ін
те

р
ес

и
 – державний суверенітет; 

– розвиток економіки, 

громадянського суспільства та 

зростання рівня життя; 

– інтеграція в ЄС та членство в 
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Namecoin, NXT, PPCoin, Quark тощо. Зауважимо, що до кінця 2013 року 

загальна кількість видів криптовалюти досягла позначки 80 [27]. Разом із тим, 

найпоширенішим її видом справедливо можна вважати Bitcoin, який зародився 

завдяки Сатосі Накамото в 2008 році. Він розробив платіжну систему «Bitcoin» 

або «ВТС»  (далі по тексту – біткоіни). Однак її розвиток, на кшталт m-peso в 

Танзанії, криє в собі низку як переваг, так і недоліків, які можуть 

трансформуватися в загрози для національної безпеки, що включає безпеку 

держави, суспільства й особистості. 

Зважаючи на те, що біткоіни отримали досить широке поширення у 

багатьох сферах життєдіяльності, потребує дослідження правова база цього 

явища, а також його економічна сутність. Як повідомляється в новинних 

зведеннях Національного банку України, він звертає увагу на важливість 

державного регулювання обігу електронних валют (криптовалют) [15]. 

Криптовалюта, як і будь-яка інша валюта, з якою ми звикли мати справу в 

повсякденному житті, має свою купівельну спроможність. Варто звернути 

увагу, що офіційний курс Bitcoin, наприклад, становив на 26 вересня 2014 року 

404 долара за один біткоін, а в грудні 2013 року курс біткоіна досяг рекордної 

позеначки – 1 151 долара за 1 біткоін [16; 27].  

Виділимо найбільш суттєві ознаки криптовалюти, а саме: 

1. Децентралізованість. Сутнісно будь-яка криптовалюта не має 

централізованого органу управління, емісії, контролю тощо. «Фізично», якщо 

так можна висловитися, криптовалюта – це певнгий шифр, який обчислюється 

за певним алгоритмом. Однак обчислення таких шифрів (тобто емісія) 

здійснюється не єдиним органом, а группою обчислювальних потужностей, 

наприклад, підключеними до мережі Інтернет комп'ютерами. Отже, процес 

випуску і звернення найбільш поширених криптовалют децентралізований, 

тому має бути обгрунтована можливість його державного регулювання. 

2. Анонімність здійснення операцій з криптовалютою. Це означає, що 

користувач електронного (віртуального) гаманця має можливість 

криптовалютою розраховуватися в мережі Інтернет, оплачуючи 

найрізноманітніші послуги. Широко відомий випадок із розслідування і 



викриття співробітниками ФБР США творців підпільного ринку «Silk Road» у 

США (у перекладі з англ. – «Шовковий шлях»), коли користувачі даної 

комп'ютерної системи замовляли різні послуги, що передбачали придбання 

наркотичних і психотропних речовин, різних видів зброї тощо, і 

розплачувалися при цьому криптовалютою Bitcoin.  

Саме на цю обставину слід звернути увагу, що у зв'язку з анонімним 

характером діяльності з випуску «віртуальної валюти» і необмеженим колом 

суб'єктів, що її використовують, важливим є здійснення регулювання операцій 

громадян й юридичних осіб, які можуть бути ненавмисно залучені до 

протиправної діяльності, включаючи легалізацію (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансування терроризму тощо. 

3. Криптовалюта не забезпечена ніякими гарантіями. Як відзначав 

колишній глава ФРС США А. Грінспенс [26], Bitcoin – це «мильна бульбашка», 

оскільки біткоіни-монети не мають ніякої реальної цінності. «У валюти 

повинна бути своя власна цінність, і потрібно докласти значних зусиль, щоб 

надати таку цінність біткоїну, щоб він отримав внутрішню вартість» [там само]. 

Виходячи з природи самої криптовалюта й указаних вище її ознак, можна 

прийти до висновком, що слова А. Грінспенса мають певне раціональне зерно, а 

ліквідність криптовалюти є надзвичайно непостійною. 

Виходячи із зазначених вище обставин, досить важко визначити таке 

поняття, як криптовалюта, оскільки вона не має аналогів. Варто погодитися з 

А. Бондаренко, С. Домбровською, І. Зозулею, О. Надьон, А. Помазою-

Пономаренко та ін., які визначають криптовалюту як недержавні розрахункові 

одиниці, що не мають єдиного емісійного центру [2; 3; 10; 14]. Фахівці 

зазначають, що криптовалюту складно віднести до електронних грошових 

коштів (ЕГК), ураховуючи положення Закону України «Про платіжні системи 

та переказ коштів в Україні» [6], адже криптовалюта не володіє такими 

властивими ЕГК: 

• ЕГК мають передплатну природу, тоді як емісія криптовалюти 

здійснюється самими користувачами і не обумовлена внесенням фіатних 

грошей; 



• переклази в межах ЕГК є переказами грошових коштів без відкриття 

банківського рахунку, що передбачає безготівковий рух коштів, тоді як 

криптовалюта не можна характеризуватися з позиції готівкових переказів, 

тобто валютних операцій в цілому, оскільки біткоіни не є «грошовим знаком у 

вигляді банкнот і монет держави» або «грошовими знаками у вигляді банкнот, 

казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є платіжним засобом 

на території відповідної іноземної держави (групи іноземних держав)». Крім 

того, біткоіни не зараховуються на банківських рахунках або на банківських 

вкладах законодавства про валютне регулювання і валютний контроль; 

• деякі системи електронних грошей в Україні функціонують на основі 

передання права вимоги, тоді як до криптовалюти такий засіб не може бути 

застосований, бо у власника біткоіна просто не виникає права вимоги до особи 

або групи осіб. Ліквідність засобу платежу визначається тільки положенням на 

ринку, прив'язка до національних валют або до інших активів відсутня. Отже, 

криптовалюту можна розглядати як специфічний об'єкт цивільних прав. 

Отже, відмивання грошей – одна з основних претензій, яка висувається 

противниками платформи «Біткоїн». Для операцій Даркнету, сайти якого 

неможливо відшукати зі звичайного браузера, використання біткоїну є, на жаль, 

поширеною практикою. Даркнет гарантує користувачам анонімність, і несе в 

собі загрозу розквіту торгівлі забороненими речами. На це у свою чергу 

звернули увагу у багатьох країнах світу, і намагаються законодавчо 

врегулювати ситуацію, що склалася, зокрема в Китаї, Південній Кореї, деяких 

країнах СНД, у тому числі в Україні. 

В Україні біткоїн може бути визнано як новацію у фінансовому світі, а 

також як суттєву загрозу системі безпеки (глобальній, національній, 

регіональній). Тому важливо забезпечити її поступальний розвиток у межах 

закону, що має детермінізувати правовий режим використання біткоїнів і 

діяльність органів держави в разі його порушення з метою забезпечення 

соціально-економічного розвитку й унеможливлення виникнення подій за 

аналогією функціонування «МММ». 



РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ В УКРАЇНІ  

 

2.1. Особливості побудови та дії механізму державного регулювання 

фінансової безпеки банків в Україні 

 

Забезпечення фінансової безпеки банків – це одночасно і державно-

правове регулювання фінансових відносин й діяльність органів державної 

влади, що спрямовані на розвиток позитивних тенденцій і протидію негативних 

тенденцій у цій сфері. Серед особливостей фінансової безпеки банків, які 

необхідно врахувати для аналізу стану державно-правового забезпечення 

фінансової безпеки банків, можна виділити такі: 

1. Фінансова безпека банку перебуває у постійному русі, а, отже, 

потребує управління нею безперервно. 

2. Суб’єкти державного управління забезпечують своє функціонування та 

захист законних фінансових інтересів у банківській сфері шляхом протидії 

внутрішнім та зовнішнім загрозам з метою стійкого їх розвитку. 

3. Суб’єкти із забезпечення фінансової безпеки банків уповноважені на це 

законом, зокрема Законом України «Про національну безпеку України» [8]. 

Національний банк України є центральним банком України, особливим 

центральним органом державного управління [7], тому він виступає ключовим 

суб’єктом із забезпечення фінансової безпеки банків в Україні. Банки, що діють 

в Україні забезпечують свою фінансову безпеку через систему органів 

створених у ньому, які здійснюють управлінську діяльність визначену Законом 

України «Про банки і банківську діяльність» [4]. 

Прийнявши до уваги визначення державного управління [27] і наведені 

особливості фінансової безпеки банків, уважаємо, що під механізмом державного 

регулювання фінансової безпеки банків необхідно розуміти державно-правове 

упорядкування суспільних відносин у сфері фінансової безпеки банків за 

допомогою застосування відповідних організаційно-правових засобів 



уповноваженими на те державою суб’єктами зі створення умов щодо закріплення, 

реалізації, гарантування, охорони та захисту економічних прав, свобод і законних 

фінансових інтересів банків та їх контрагентів шляхом протидії загрозам з метою 

стійкого розвитку, а також їх правового закріплення та легітимації. 

Сьогодні вітчизняна банківська система перебуває на стадії становлення, 

структурування й очищення, діяльність та протидія ризикам характеризується 

хаотичністю залежно від виниклих небезпек. Зауважимо, що в Україні майже 

відсутнє чітке розмежування правового забезпечення національної безпеки 

загалом і фінансовової безпеки банків зокрема за такими напрямками: 1) в 

умовах нормального функціонування; 2) в кризових умовах; 3) у межах «сірої 

зони». Аналіз вітчизняного законодавства свідчить, що перша із зазначених 

особливостей забезпечення системи безпеки повною мірою проявляється в 

Україні, а друга і третя носять лише виключно фрагментарний характер і 

належним чином досі не унормовані. Чинне законодавство не відображає 

необхідного балансу фінансових інтересів держави, банків і суспільства, що 

впливає на рівень фінансової безпеки банків. Державно-правове регулювання 

банківської діяльності безпосередньо пов’язано з економікою злочинів у сфері 

банківського підприємництва. Банківська сфера залишається однією з найбільш 

криміногенних [13, с. 9-11].  

Не сприяє розв’язанню цього проблемного питання затверджена 

Концепція із забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері [11]. Згідно 

із нею при характеристиці безпеки у банківській сфері лише зазначається, що 

для уникнення кризових явищ у банківській сфері слід: 

– проводити державну політику, спрямовану на стимулювання 

банківського сектору до спрямування кредитних коштів, насамперед, на 

розвиток реального сектору економіки за визначеними пріоритетними 

напрямами, удосконалення механізму здійснення нагляду за банківським 

сектором та посилення ризик-менеджменту в банках;  

– здійснювати заходи, які сприятимуть формуванню власної ресурсної 

бази та переорієнтації банківської системи на внутрішні ринки фінресурсів; 

– запровадити вдосконалені підходи до проведення оцінки кредитних 



ризиків банків, створити умови для підвищення якості кредитного аналізу 

платоспроможності позичальників і забезпеченості кредитів; 

– підвищувати рівень фінансової грамотності й обізнаності населення, які 

забезпечуватимуть соціальну та фінансову стабільність у суспільстві, 

сприятимуть посиленню довіри населення до фінансової системи країни. 

На нашу думку, цим забезпечення належного рівня фінансової безпеки 

банків не обмежується. Тим більше, що запропоновані заходи не 

супроводжуються викладенням хоча б загального механізму їх реалізації. Це, 

звичайно, певною мірою послаблює державно-правове забезпечення фінансової 

безпеки банків та банківської системи української економіки.  

Отже, державно-правове забезпечення фінансової безпеки банків України 

потребує ґрунтовного вдосконалення. Так, у чинному її законодавстві мають 

бути чітко закріплені публічно-правові основи банківської безпеки загалом і 

фінансової зокрема, що включатимуть визначення їх сутності, складових, 

основних критеріїв, показників і механізмів забезпечення. Вітчизняне 

законодавство з питань фінансової безпеки має закріплювати таке: 1) завдання 

забезпечення фінансової безпеки банків і банківської системи; 2) основні 

центри (джерела) формування первинної інформації з питань фінансової 

безпеки банківського сектору національної економіки, порядок її подання до 

органів влади; 3) порядок, за яким має відбуватись оперативне інформування 

вищих посадових осіб держави про стан фінансової безпеки банківського 

сектору національної економіки, а також порядок підготовки і надання 

відповідних рекомендацій органам виконавчої влади; 4) порогові значення 

індикаторів фінансової безпеки банківського сектору національної економіки; 

5) порядок, за яким має відбуватись експертиза правових актів економічного і 

соціального характеру на предмет їх можливого впливу на існуючий рівень 

фінансової безпеки банківського сектору національної економіки; 6) порядок 

включення до нормативно-методичних матеріалів з розробки щорічних 

прогнозів економічного і соціального розвитку України й основних засад 

грошово-кредитної політики порогових значень показників фінансової безпеки 

банківського сектору національної економіки. 



2.2. Національний банк України як як основний регулятор 

фінансової безпеки банків 

 

Виходячи з того, що оптимальне функціонування банківської системи є 

невід’ємною складовою розвитку України, вжиття заходів щодо забезпечення 

фінансової безпеки банків виступає одним із ключових завдань держави. Така 

діяльність держави відповідає національним інтересам України та виступає 

складовою національної та фінансової безпеки України. Уважаємо, що розробка 

та прийняття спеціального закону «Про фінансову безпеку» сприятиме 

забезпеченню стабільності у фінансовому секторі економіки загалом та 

банківської системи і банків зокрема. У ньому слід визначити повноваження 

суб’єктів державно-правового забезпечення фінансової безпеки банків: системи 

суб’єктів із її забезпечення через класифікацію державних органів за їх 

функціями на суб’єктів загальної та спеціальної компетенції. 

Фінансова безпека банків являє собою динамічний стан життєдіяльності 

банків, який залежить не лише від наявних фінансових ресурсів та їх 

показників, але й від рівня відображення у спеціальному законодавстві засобів 

протидії фінансовим небезпекам та загрозам щодо задоволення національних 

інтересів у фінансовій сфері. У запропонованому спеціальному законі слід 

систематизовано конкретизувати ці засоби, оскільки інструментарій, що 

застосовується у таких випадках, спрямований на регулювання ліквідності 

банківської системи, і як визначає НБУ, стандартними інструментами у таких 

випадках є «операції з рефінансування (кредити овернайт, кредити 

рефінансування); операції прямого репо; операції з власними борговими 

зобов’язаннями; операції з державними облігаціями України» [22]. 

Починаючи з 2014 р. негативні чинники військово-політичного характеру 

у поєднанні із фінансовими небезпеками завдали «шокового» негативного 

впливу на функціонування банківської системи України. Для мінімізації 

негативного впливу цих небезпек та ризиків парламент України наділив 

Національний банк України правом установлювати вимоги та затверджувати 

програми капіталізації банків або їх реструктуризації [6]. 



Порядок проведення капіталізації банків проводився за рахунок 

капіталовкладень акціонерів та інвесторів банку шляхом випуску акцій, при 

цьому, з метою отримання банками показника достатності капіталу на рівні, 

встановленому Національним банком України. Законодавством передбачено 

альтернативні шляхи досягнення визначених показників, зокрема, капіталізація 

або реструктуризація банку. Ми вважаємо, що альтернативність дій у даному 

випадку свідчить про невтручання центробанку в його політику та порядок 

здійснення банківської діяльності, а з іншого боку, зобов’язуючи банки в 

адміністративному порядку досягти визначених економічних показників 

свідчить про контроль за станом фінансової безпеки банків, що, на наш погляд, 

відповідає фінансовим інтересам держави, власників, інвесторів та 

вкладників банку. 

Щодо інших засобів забезпечення НБУ фінансової безпеки банків, то 

необхідно виділити й роботу, спрямовану на закріплення правил мінімізації та 

уникнення кредитних ризиків. Така діяльність регулятора зосереджується у 

площині встановлення правил оцінки кредитних ризиків. Слід зазначити, що 

кредитним ризикам приділяє увагу не тільки Національний банк України, але й 

міжнародні організації (Базельський комітет із банківського нагляду [29]). 

Отже, оцінюючи в цілому державно-правове забезпечення стабільності 

банківської системи та рівня їх фінансової безпеки, діяльність центрального 

банку України не може мати ситуативний характер, а потребує комплексної 

організації такого процесу на постійній, безперервній основі, де кожен 

наступний нормативно-правовий акт Національного банку України має 

враховувати, попередній досвід протидії негативним чинникам і загрозам 

фінансовій безпеці банків та системи в цілому. Власне кажучи, НБУ – основний 

регулятор банківської діяльності, управлінська діяльність якого реалізується 

комплексно через такі функції: 1) нормотворча; 2) регуляторна, де самостійне 

місце має, згідно законодавства, адміністративне регулювання та контрольно-

наглядові повноваження; 3) операційна.  

 



РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ В УКРАЇНІ  

 

3.1. Оптимізація взаємодії органів державної влади та НБУ у сфері 

фінансової безпеки банків 

 

Розвиток і стабілізація діяльності банківської системи України у значній 

мірі залежать від результативної взаємодії та координації діяльності органів 

державної влади та Національного банку України. Слід відмітити, що на 

сьогодні Закон України «Про Національний банк України» [7] закріплює 

взаємовідносини Національного банку з Президентом України, Верховною 

Радою України та Кабінетом Міністрів України через такі правові засоби: 

– підзвітність; 

– взаємні консультації; 

– відповіді на запити; 

– гарантії невтручання у діяльність НБУ. 

Разом із тим, ст. 1 Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади» закріплює, що систему центральних органів виконавчої влади 

складають міністерства України та інші центральні органи виконавчої влади. У 

ст. 19 цього ж Закону визначається, що керівник центрального органу 

виконавчої влади забезпечує взаємодію центрального органу виконавчої влади 

зі структурним підрозділом міністерства, визначеним міністром, який 

спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, 

відповідальним за взаємодію з центральним органом виконавчої влади [9]. 

Цитовані положення Закону взагалі не додають визначеності у процесі 

взаємодії й координації між органами виконавчої влади в умовах підвищеного 

ризику для національної безпеки та не дають уявлення про взаємодію окремого 

органу виконавчої влади із центробанком. 

На наш погляд, існуючий порядок взаємодії не лише не дає можливості 

визначитись з алгоритмом та формами дії в оптимальних умовах 



функціонування, але й не дає можливості швидкої, оперативної взаємодії у 

надзвичайних умовах. Уважаємо, що взаємодію між центробанком та органами 

державної влади необхідно організувати за трьома основними моделями. 

Перша, це взаємодія в умовах нормального функціонування економіки, 

банківської системи та національної безпеки, і друга, це взаємодія в 

надзвичайних умовах, а також узаємодія в умовах підвищеного або 

невизнаечного ризику як у сфері економіки та банківської системи, так і в 

умовах підвищеної національної небезпеки. 

Уважаємо, що взаємодія Національного банку України та органів 

державної влади повинна полягати у регламентованій законодавством 

діяльності щодо взаємної підтримки у впроваджені рішень, спрямованих на 

вирішення суспільно значених проблем в економічній сфері. Така діяльність 

повинна полягати в узгоджених дієвих заходах управлінського характеру які 

мають на меті досягнення поставленої цілі. Узгодженість таких заходів 

зумовлена перетинанням спеціальних державних функцій органів взаємодії, а 

отже ефективність взаємодії неможлива без координації діяльності центробанку 

та державних органів.  

Узаємовідносини між Національним банком України та органами влади 

передбачені законодавством не мають конкретних напрямів та засобів чи 

механізмів реалізації взаємних дій. Вирішенням цієї проблеми може стати 

затвердження Регламенту взаємодії та координації такої діяльності, у якому 

необхідно передбачити таке (Додаток А): 

1. Узаємодія і координація діяльності центробанку й органів державної 

влади повинна здійснюватися на: 

– загальнодержавному рівні (банківська система в цілому як невід’ємна 

складова фінансової системи держави); 

– територіальному (регіональному) рівні (банківська чи фінансова 

система конкретного регіону або території). Цей рівень має актуальне значення 

сьогодні в умовах анексії Криму та відсутності контролю над окремими 

територіями Донецької та Луганської областей та проведенням на них операції 

об’єднаних сил (ООС); 



– локальному рівні (рівень банку чи група банків). 

2. Регламент також повинен передбачати взаємодію Національного банку 

України за трирівневою системою, зокрема: 

1) узаємодія та координація з органами загальної компетенції (Президент 

України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України); 

2) узаємодія та координація з органами спеціальної компетенції 

(Державна фіскальна служба, Служба безпеки України, Прокуратура України, 

органи внутрішніх справ тощо); 

3) узаємодія та координація з органами місцевого самоврядування. 

Таким чином, узаємодія і координація буде відбуватися з 

правовстановлюючими, правозастосовними та контролюючими органами. 

3. Сфери взаємодії та координації діяльності. 

1) інформаційні, наприклад, обмін інформацією за окремими 

повідомленнями, запитами, інформаційними листами, публічне оприлюднення 

відкритої інформації. Необхідно передбачити зворотній зв’язок такого обміну 

інформацією, тобто встановити строк повідомлення, відповіді тощо на 

отриману інформацію; 

2) організаційні, наприклад, сумісні плани діяльності у визначених 

напрямках, спільні наради, робочі групи, комісії, оперативні групи, сумісні 

планові перевірки, проведення комплексних експертиз тощо; 

3) правові (сумісне внесення на розгляд органів загальної компетенції 

проектів нормативних актів, прийняття спільних нормативних актів, 

оформлення протоколів засідань, з рішеннями обов’язковими для виконання 

сторонами підписання, розробка та впровадження сумісних методичних 

рекомендацій для підконтрольних суб’єктів тощо). 

4. Види форм взаємодії і координації: 

– правотворча, яка передбачає організацію процесу формулювання та 

прийняття нормативного акту; 

– правозастосовна, яка містить у собі спільну діяльність державних 

органів щодо налаштування процесів у сфері фінансової безпеки банків до 

правових норм таким чином, щоб у кожному конкретному випадку право було 



реалізоване відповідно до його цілей та призначення; 

– правозабезпечувальна, яка існує у таких формах – організаційна, 

контрольно-наглядова та правоохоронна. Запропонований Регламент має 

містити принципи, мету та завдання такої взаємодії і координації діяльності 

НБУ та органів державної влади. Щодо створення постійно діючого 

координаційного органу питання є дискусійним, ураховуючи необхідність 

скорочення державного апарату, а от робочі групи, комісії, оперативні групи, як 

тимчасово діючі координаційні органи, при заснуванні мають отримувати 

конкретизовані завдання, функції та повноваження. 

5. Види засобів взаємодії та координації діяльності залежно від 

виконуваних функцій: 

– правові засоби управління при здійсненні функції діагностики 

фінансової чи банківської системи, або окремого банку; 

– правові засоби управління при здійсненні функції планування розвитку 

сектору або усунення, мінімізації, ухилення від небезпеки;  

– правові засоби при здійсненні організаційної функції щодо спільної 

діяльності державних органів. Реалізація організаційної функції в банківській 

системі здійснюється, в основному, центробанком з використанням наданих 

йому законом повноважень. Тому пріоритетне право ініціювати конкретні 

заходи або приймати рішення про їх запровадження необхідно надати НБУ; 

– правові засоби при здійсненні функції контролю. Тут важливу роль 

мають відігравати, приписи компетентних органів, поінформованість 

зацікавлених державних органів у виданні припису та його мотивувальна 

частина. Спільні дії державних органів щодо застосування державного примусу 

з метою усунення порушень з боку підконтрольного суб’єкта та відновлення 

ним порушених прав; 

– правові засоби при здійсненні функції звітності. 

Отже, говорячи про ефективність взаємодії та координації діяльності 

Національного банку України та органів державної влади, ми повинні мати на 

увазі викладену вище багатоаспектність визначення форм взаємодії, а також 

специфіку визначення ефективності власне управлінського процесу. 



3.2. Особливості організації фінансової безпеки банків в умовах 

нестабільності й інноваційності 

 

Забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах 

невизначеності (виникнення фінансових і суспільно-політичних крисових 

явищ) й інноваційності (поширення криптовалюти) набуло актуалізації в 

сучасних історичних умовах розвитку України. Однак робота підприємств, 

установ, організацій в таких умовах як об’єкт наукових досліджень залишається 

недостаньо дослідженою.  

Як зазначалося вище, деталізації потребують адміністративно-правові 

заходи у трьох напрямках (оптимальності, невизначеності та нестабільності). Вони 

охоплюють, зокрема таке: 1) врегулювання процесу використання біткоінів в 

Україні; 2) реалізацію банками можливостей надавати послуги в умовах 

проведення операції об’єднаних сил (ООС).  

Уже тривалий час в Україні триває проведення антитерористичної 

операції на Сході держави, при цьому, життя у регіоні проведення 

антитерористичної операції, а тепер операції об’єднаних сил не зупинилося і 

виникає потреба визначити, чи може банківська система та банки надавати 

послуги населенню на цих територіях.  

Діяльність держави в умовах ООС спрямована на забезпечення 

життєдіяльності об’єктів, територій, суб’єктів, які зазнали чи можуть зазнати 

впливу від терористичної діяльності. Незважаючи на небезпеку в зоні ООС 

держава визнає можливість функціонування на таких територіях суб’єктів 

господарювання, не є виключенням і діяльність банків. Банківська діяльність за 

своєю специфікою є ризиковою, а організація діяльності в умовах реальних 

фізичних загроз підвищує рівень небезпеки такої діяльності, тому забезпечення 

функціонування банків в зоні ООС потребує вжиття організаційних заходів не 

лише з боку власників банків, а й держави. 

Забезпечення фінансової безпеки банків в зоні ООС є комплексом заходів 

щодо безпеки руху грошових потоків, які включають у себе організаційні, 

економічні та правові складові. При цьому особливостями організації 



фінансової безпеки банків в умовах проведення ООС є такі: 

– підвищення заходів безпеки від фізичних загроз працівникам банків, 

майну банків та їх інформаційним базам на територіях підконтрольних Україні; 

– на непідконтрольних територіях фінансова безпека банків 

забезпечується призупиненням їх діяльності; 

– за рахунок накладення мораторію на нарахування пені та штрафів на 

основну суму заборгованості за кредитними зобов’язаннями та заходів щодо 

збереження майна, що знаходиться в іпотеці для окремих категорій громадян та 

підприємцям, банки зазнають збитків. Дія цих факторів є тимчасовим явищем і 

триватиме у часі на період проведення ООС; 

– будучи регулятором банківської діяльності Національний банк України 

в межах своїх повноважень, вжив заходів щодо забезпечення банків правилами 

роботи в надзвичайних умовах; 

– правові можливості закладені у праві дають можливість мінімізувати 

фізичні загрози у банківській діяльності за рахунок розвитку інформатизації. 

Як вірно зазначають науковці, у сучасних умовах розвитку 

інформатизації економіки регулювання банківської діяльності та організації і 

функціонування банківської системи країни набувають нового змісту [2; 24]. 

Пропозицій щодо комплексу заходів захисту працівників банків та майна 

банків в зоні ООС надати не видається можливим, бо такі положення належать 

до інформації з обмеженим доступом. Проте можемо запропонувати 

розширення інтернет-банкінгу та більш активне впровадження аутсорсингових 

послуг. Крім того, слід  підкреслити, що ключові правила щодо діяльності 

банків в умовах проведення АТО й ООС приймались на державному рівні з 

певним запізненням. Це вкотре доводить відсутність налагодженої системи 

взаємодії і координації діяльності державних органів в кризових умовах, 

зокрема і щодо забезпечення фінансової безпеки банків. Той факт, що воєнно-

політичні події в Україні позначаються на фінансових результатах діяльності 

банків усі ризики, яких зазнають банки, проваджуючи діяльність в зоні ООС, у 

кінцевому підсумку покладаються на вкладників та кредиторів банків. 

Ураховуючи, це вважаємо, що перелік банківських послуг, які надаються 



населенню в зоні ООС має визначатися банками самостійно з урахуванням 

існуючих ризиків, зокрема мова йде про послуги кредитування. Разом, із тим, 

доцільно було б підтримати громадян України в зоні ООС шляхом 

упровадження державної програми пільгового кредитування для постраждалого 

населення, і здійснити його в межах приватно-державного партнерства із 

залученням банківських установ, наприклад державні банки «Ощадбанк», 

«Приватбанк» тощо. 

 



ВИСНОВКИ 

 

1. Фінансова безпека загалом та фінансова безпека банків зокрема є 

невід’ємною складовою національної безпеки України, а тому потребує уваги 

не лише з боку банків, як суб’єктів господарювання, а й держави в особі її 

органів. Досліджено й уточнено, що діяльність органів державної влади у сфері 

забезпечення фінансової безпеки банків має відповідати національним 

інтересам, де стабільність банківської системи й окремо взятого банку 

забезпечує задоволення фінансових інтересів, як самої держави так і власників 

банків, їх кредиторів та вкладників.  

2. Установлено, що фінансова безпека будучи динамічним станом 

життєдіяльності банку у значній мірі залежить від організаційно-правових 

засобів протидії фінансовим небезпекам та загрозам, які постійно виникають у 

банківській системі України. Акцентовано, що ці засоби державного впливу 

становлять підґрунтя для функціонування механізму державного регулювання 

фінансової безпеки банків. Він має реалізовуватися як публічна діяльність, у тій 

мірі, яка відповідає дозволеним межам публічності у безпековій сфері, що 

відзначається трьома векторами (режимами) функціонування (оптимальності, 

невизначеності та нестабільності). 

3. Стан фінансової безпеки банку є категорією динамічною й оцінюється 

за фінансовими показниками на конкретну дату чи період, ураховуючи це 

майбутні стани фінансової безпеки банку прямо залежать від безперервної 

діяльності суб’єктів забезпечення та потребують управління на постійній 

основі. Ураховуючи, що стабільна робота банку та всієї системи банків має 

ключове значення для розвитку вітчизняної економіки, уважаємо, що правові 

засади забезпечення фінансової безпека банку, банківської системи та 

фінансового секторі у в цілому повинні закріплюватися у спеціальному Законі 

України «Про фінансову безпеку», який пропонується розробити та прийняти. 

Обгрунтовано в цьому спеціальному законі систематизовано закріпити засоби 

протидії фінансовим небезпекам та загрозам. 

4. Проаналізовано та з’ясовано, що взаємодія і координація у сфері 



забезпечення фінансової безпеки банків реалізуються у таких видах форм 

діяльності Національного банку України та органів державної влади: 

правотворча, правозастосовна, правозабезпечувальна. Дана взаємодія і 

координація як вид діяльності має ознаки горизонтальної координації, що має 

реалізовуватися у формах взаємодопомоги, обміну інформацією, робота 

оперативних і робочих груп, комісій, зборів, розробка та впровадження 

спільних рішень тощо. Разом із тим, аналіз чинного законодавства України 

свідчить про відсутність нормативно закріплених засобів (за винятком взаємних 

консультацій та відповідей на запити), видів форм діяльності державних 

органів щодо взаємодії і координації їх діяльності у сфері фінансової безпеки, 

зокрема у банківському секторі. Запропоновано прийняти Регламенту взаємодії 

та координації такої діяльності.  

5. Визначено, що в сучасних умовах забезпечення фінансової безпеки 

банків у значній мірі залежить і від особливостей організації роботи 

банківських установ в умовах інноваційності економіки та нестабільності. В 

Україні остання передбачає проведення операції об’єднаних сил (раніше 

антитерористичної операції). За таких умов законодавством повинні 

закріплюватися обов’язкові для банків заходи безпеки від фізичних загроз 

працівників банку, майна банку та інформаційних баз даних банку. 

Аргументовано, на непідконтрольних Україні територіях з метою забезпечення 

фінансова безпека банків як складової національної безпеки розвивати 

інтернет-банкінг й аутсорсинг послуг, а також державне цільове пільгового 

кредитування для постраждалого населення. 

Головний висновок: в умовах ООС стало очевидним, що управлінська 

діяльність держави, зокрема щодо забезпечення фінансової безпеки банків 

України повинна будуватися за трьома моделями: 1) діяльність в умовах 

оптимального функціонування банківської системи й економіки в цілому; 

2) діяльність в надзвичайних умовах незалежно від походження джерела 

небезпек; 3) діяльність у межах «сірої зони» («на майбутнє»). Ці моделі 

необхідно закріпити у спеціальному законодавстві, регламентувавши напрямки 

інституційної взаємодії у сфері фінансової безпеки банків. 
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Додаток А 

СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТУ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Й ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ 

 

Розділ 1. «Загальні положення». Визначається ціль прийняття регламенту 

та коло суб’єктів на яких він розповсюджує свою дію. Формулюються 

положення які вказують на рівні взаємодії такі як: загальнодержавний, 

територіальний та локальний. Зазначається, що регламент будує трирівневу 

систему взаємодії та координації діяльності, зокрема:  

1) взаємодія та координація з органами загальної компетенції (Президент 

України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України);  

2) взаємодія та координація з органами спеціальної компетенції 

(Державна фіскальна служба, Служба безпеки України, Прокуратура України, 

органи внутрішніх справ тощо);  

3) взаємодія та координація з органами місцевого самоврядування. 

Визначається, що сферами застосування регламенту виступають: інформаційна, 

організаційна, правотворча, правозастосовна, правозабезпечувальна.  

Також вказується що взаємодія будується за трьома моделями:  

1) в умовах нормального функціонування економіки;  

2) в кризових умовах;  

3) у межах «сірої зони». У цьому розділі необхідно передбачити порядок 

затвердження, внесення змін і доповнень у Регламент. 

Розділ 2. «Терміни та визначення». Визначається термінологія, яка 

застосовується у Регламенті, або має значення для його вірного застосування. 

До таких термінів необхідно віднести: терміни, що вводяться і використовувані 

в регламенті вперше; терміни, використовувані виключно в рамках даного 

регламенту, в тому числі, терміни, використовувані для скорочення тексту; 

загальновживані терміни, зміст яких спеціалізований або змінений для 

застосування у сфері фінансової безпеки банків; загальновживані терміни, якщо 



їх визначення необхідні для повноти логічної замкнутості словника в цілому 

або кращого розуміння інших термінів. 

Розділ 3. «Опис вимог, процесів, методів взаємодії і координації 

діяльності». У цьому розділі дається опис форм взаємодії таких як: взаємні 

консультації; робота оперативних та робочих груп, комісій тощо; обмін 

інформацією (відповіді на запити); спільні рішення; спільні плани реалізації 

рішень тощо.  

Для коректного опису процесу необхідно вказати: мета процесу; 

параметри, правила і методи виконання процесу; подія, що спричиняє 

виникнення процесу; подія, яка завершує процес; строк виконання процесу; 

місце виконання процесу; функції (дії), що виконуються в рамках процесу; коло 

виконавців процесу (іноді корисно вказати також права і відповідальність 

виконавців); кошти документування процесу; засоби контролю виконання 

процесу. У регламенті, додатково до опису процесу можуть бути визначені: 

функції працівників задіяних у процесі взаємодії і координації між органами; 

права працівників та органів; персоніфікована відповідальність. У цьому 

розділі також необхідно деталізувати порядок обміну інформацією, канали 

обміну, а також особливості обміну інформацією з обмеженим доступом.  

Розділ 4. «Відповідальність». У цьому розділі визначається 

відповідальність виконавців за невиконання (неналежне виконання) покладених 

на них обов’язків в процесі взаємодії та координації. 

Розділ 5. «Контроль». У даному розділі описуються засоби контролю за 

виконанням спільних рішень та регламенту в цілому. 

Розділ 6. «Додатки». У цьому розділі регламенту наводиться службова і 

допоміжна інформація про регламентовані процеси. 
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