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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ НА РИНКУ 

НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

У статті наголошено, що сучасний стан 
правового регулювання гарантування безпе-
ки на ринку небанківських фінансових послуг 
характеризується певною недосконалістю 
нормативно-правових актів усіх рівнів, від-
сутністю офіційно визнаної концепції розви-
тку законодавства, що стосується організації 
і функціонування системи протидії правопо-
рушенням, роз’єднаністю суб’єктів, невиправ-
даним дублюванням окремих функцій, не-
достатнім рівнем взаємодії і координації їх 
діяльності. У рамках удосконалення правових 
основ по гарантуванню фінансової безпеки 
зосереджено увагу на припиненні порушень 
порядку надання фінансових послуг. Аналіз 
нормативно-правового гарантування фінан-
сової безпеки держави здійснено за напряма-
ми: норми, які визначають правила належної 
поведінки в досліджуваній сфері; норми, які 
встановлюють відповідальність за вчинення 
порушень у зазначеній сфері; норми, які ви-
значають алгоритм дій державних органів 
під час гарантування фінансової безпеки дер-
жави. 
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міжнародним стандартам. Існування будь-
якої держави неможливе без необхідно-
го фінансового забезпечення, адекватного 
його правового механізму, чітко сформу-
льованих завдань та цілей функціонування. 
Нині є надзвичайно актуальними питання 
вирішення проблеми фінансової стабільнос-
ті й безпеки держави, від рівня стану якої 
залежить реалізація національних інтересів 
та розвиток держави.

Фінансова безпека у своїх правових 
взаємозв’язках повинна іманентно та все- 
охоплююче брати участь у регулюванні ді-
яльності всіх державних і суспільних ін-
ститутів. Це пов’язано з тим, що ефективна 
стратегія регулювання суспільних відносин, 
які виникають у фінансовій сфері, гарантує 
розвиток держави загалом та кожного члена 
її суспільства зокрема. Національний банк 
регулює діяльність учасників ринку небан-
ківських фінансових послуг: страховиків, 
кредитних спілок, фінансових компаній та 
лізингодавців. Регулювання ринку небан-
ківських фінансових послуг здійснюється з 
метою захисту прав та інтересів спожива-
чів, рівного доступу до фінансових послуг, 
додержання учасниками ринку фінансових 
послуг вимог законодавства, контролю за 
прозорістю та відкритістю ринку. Націо-
нальний банк розробляє та впроваджує нові 
регуляції, виходячи з кращих міжнародних 
стандартів та практик. Під час регулюван-
ня ринку небанківських фінансових послуг 
Національний банк керується принципами, 
визначеними Законом України «Про фінан-

Утвердження власного шляху розвитку 
Української держави, включення її до сві-
тових інтеграційних процесів нерозривно 
пов’язані з реформуванням фінансової сис-
теми, удосконаленням її правового регу-
лювання з метою досягнення відповідності 
сучасним тенденціям правового розвитку і 
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сові послуги та державне регулювання рин-
ків фінансових послуг» [1] у сфері захисту 
прав споживачів, нагляду за діяльністю та 
ліцензування на ринку небанківських фі-
нансових послуг [2].

Небанківський фінансовий сектор, який 
формують страхові компанії, кредитні спіл-
ки, фінансові компанії та ломбарди, значно 
менший за обсягом активів, ніж банків-
ський. Крім згаданих фінансових установ, 
фінансові послуги також надають юридичні 
особи –лізингодавці, що не є фінансовими 
установами. Частка активів небанківських 
фінансових установ (НФУ) у активах фінан-
сового сектору стало зростала останніми ро-
ками і скоротилася лише наприкінці 2020 
року. Обсяги активів НФУ знизилися на 
10.9% з початку року. Кількість страхових 
компаній, кредитних спілок та ломбардів 
поступово скорочується, переважно через 
добровільну здачу та анулювання ліцензій. 
Також виключалися з державного реєстру 
установи, чиї ліцензії було анульовано в по-
передні періоди. Проникнення небанків-
ських фінансових послуг є помірним, від-
ношення страхових премій включно зі стра-
хуванням життя до ВВП становить усього 
1.4 %, частка страхування життя –найнижча 
серед європейських країн [3].

Карантинні обмеження та коронокри-
за по-різному позначилися на показниках 
діяльності НФУ. Найбільше від кризи по-
страждали кредитні спілки, активність яких 
суттєво знизилася, а погіршення якості акти-
вів призвело до збитків. Через обмеженість 
джерел залучення коштів та конкурентних 
переваг багато з них потребуватиме значних 
зусиль і тривалого часу для відновлення. 
Перед фінансовими компаніями та ломбар-
дами також постала проблема падіння рівня 
кредитування. Лише обсяги факторинго-
вих операцій продовжують зростати. Ринок 
страхування найменше постраждав від кри-
зових явищ –основні показники діяльності 
не погіршувались, а їхня зміна пов’язана 
переважно з виходом низки гравців з ринку 
за власним бажанням. Водночас наприкін-
ці 2020 року закінчився перехідний період 
виконання страховими компаніями вимог 
до платоспроможності. Близько третини з 
них не змогли досягнути необхідних показ-

ників, попри тривалий перехідний період. 
Тож окремі страховики, яким нині бракує 
якісних активів, мають ужити заходів лише 
з докапіталізацією [3].

Правовий спосіб гарантування безпеки 
на ринку фінансових послуг заснований, 
насамперед, на системі нормативного регу-
лювання суспільних відносин, що зумовле-
ні економічними, соціальними, політични-
ми та іншими суспільними потребами, та 
пов’язаний з процесом правоутворення [4, 
с. 308]. Тому й найголовнішим засобом за-
безпечення державою інтересів суспільства 
в будь-якій сфері є правотворчість, яка є 
основним засобом впливу на суспільні від-
носини та надання праву юридичної сили. 
Саме в нормах права та закріплених у них 
юридичних засобах конкретизується й ви-
значається порядок реалізації та захисту 
прав, які формуються в суспільстві, зокрема, 
у фінансовій сфері. Проте сьогодні правоут-
ворення відбувається в умовах інтенсивних 
змін усіх процесів у суспільстві, тому про-
цес правоутворення відбувається стихійно, 
шляхом виникнення певних правовідносин 
[5, с. 79]. З урахуванням змісту наведених 
понять, «нормативно-правове забезпечення 
фінансової безпеки» – єдина сукупність пра-
вових засобів, за допомогою яких відбува-
ється впорядкування відносин у фінансовій 
сфері відповідно до мети й завдань, які по-
стають перед державою під час виконання 
нею своїх функцій [6, с. 58]. 

До норм, які визначають правила належ-
ної поведінки у сфері гарантування фінансо-
вої безпеки держави, належить Основний 
Закон. У ст. 17 Конституції України однією 
з найважливіших функцій держави визначе-
но гарантування її економічної безпеки [7], 
складовою якої є фінансова безпека. Зважа-
ючи на те, що це положення закріплено в 
Конституції України, можна стверджувати, 
що будь-яка особа має дотримуватись усіх 
спеціальних норм, які конкретизують пра-
вила поведінки для забезпечення кожної 
зі складових фінансової безпеки держави. 
Також до цієї групи норм належить Закон 
України «Про запобігання фінансової ката-
строфи та створення передумов для еконо-
мічного зростання в Україні» [8], який ви-
значає належну поведінку суб’єктів госпо-
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дарювання в умовах фінансової кризи для 
гарантування як фінансової безпеки, так і 
національної безпеки держави загалом. 

Нормами, які встановлюють відпові-
дальність за вчинення порушень у дослі-
джуваній сфері, є Кримінальний кодекс 
України (розділі VII «Злочини у сфері гос-
подарської діяльності», розділі ХVI «Зло-
чини у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку» та розділі ХVII «Злочини 
у сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публіч-
них послуг») [9] та Кодекс України про ад-
міністративні правопорушення [10], у якому 
протиправні діяння, що негативно впли-
вають на фінансову безпеку держави, ви-
значено у главі 12 «Адміністративні право-
порушення в галузі торгівлі, громадського 
харчування, сфері послуг, у галузі фінансів 
і підприємницькій діяльності». Зазначена 
глава містить значну кількість норм, які ви-
значають правопорушеннями певні діяння 
у фінансовій сфері. Перелік цих норм шир-
ший за кількість складів злочинів, які безпо-
середньо належать до фінансової сфери. 

Крім норм, які встановлюють відпові-
дальність за вчинення кримінальних або 
адміністративних правопорушень, існують 
також норми, що передбачають відповідаль-
ність за інші посягання на окремі складові 
фінансової безпеки. Наприклад, норми, які 
передбачають відповідальність за посяган-
ня на бюджетно-податкову безпеку містять 
Бюджетний та Податковий кодекси Украї-
ни; на фінансово-кредитну безпеку – поста-
нови Правління Національного банку Укра-
їни (НБУ). 

Позитивним кроком держави щодо га-
рантування безпеки фінансових послуг НФУ 
стало затвердження 2010 року Концепції 
запровадження пруденційного нагляду за 
небанківськими фінансовими установами 
[11]. Такий нагляд має на меті захист інте- 
ресів споживачів фінансових послуг, запо-
бігання настанню неплатоспроможності та 
забезпечення фінансової стійкості фінансо-
вих установ через застосування відповідних 
коригувальних заходів шляхом виявлення 
підвищених ризиків у діяльності фінансо-

вих установ, контролю за платоспроможніс-
тю, ліквідністю та прибутковістю фінансової 
установи, мінімізація випадків банкрутства 
й системної кризи фінансових установ, про-
гнозування майбутніх фінансових результа-
тів на основі звітів поточного періоду, ухва-
лення урядом Концепції захисту прав спо-
живачів небанківських фінансових послуг 
в Україні, оприлюднення проєкту Правил 
здійснення депозитних операцій для кре-
дитних спілок. 

Стратегія гарантування безпеки на фі-
нансових ринках ґрунтується на розро-
бленні заходів правового характеру, адже 
сучасний стан законодавчого регулювання 
попередження правопорушень характери-
зується недосконалістю та розбалансованіс-
тю актів усіх рівнів, відсутністю офіційно 
визнаної концепції розвитку нормативно-
правової бази, яка стосується організації та 
функціонування системи боротьби з пра-
вопорушеннями, роз’єднаністю суб’єктів, 
невиправданим дублюванням окремих їх 
функцій, недостатнім рівнем правового за-
безпечення взаємодії й координації право-
охоронних та інших державних органів.

Діяльність НБУ щодо припинення по-
рушень порядку надання фінансових по-
слуг у діяльності НФУ регламентується По-
ложенням про застосування Національним 
банком України заходів впливу у сфері дер-
жавного регулювання діяльності на ринках 
небанківських фінансових послуг [12] та 
Порядком складання та подання звітності 
кредитними спілками та об’єднаними кре-
дитними спілками до Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг [13].

Положення розроблене з метою вста-
новлення порядку та умов застосування за-
ходів впливу за порушення законів та інших 
нормативно-правових актів, що регулюють 
діяльність з надання фінансових послуг, ви-
значення порядку провадження в справах 
про порушення законів та інших норматив-
но-правових актів, що регулюють діяльність 
з надання фінансових послуг, механізм при-
йняття рішень Національним банком Укра-
їни про застосування заходів впливу та їх 
оскарження.
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НБУ обирає та застосовує заходи впливу 
з урахуванням :

1) характеру та обставин вчинення вияв-
лених порушень або здійснення ризикової 
діяльності;

2) причин, які зумовили виникнення ви-
явлених порушень або здійснення ризико-
вої діяльності;

3) загального фінансового стану учасни-
ків ринку небанківських фінансових послуг/
небанківських фінансових груп;

4) ужитих учасниками ринку небанків-
ських фінансових послуг/небанківськими 
фінансовими групами заходів для поперед-
ження вчинення порушення або здійснення 
ризикової діяльності, усунення виявлених 
порушень або припинення здійснення ри-
зикової діяльності;

5) наслідків порушення або здійснення 
ризикової діяльності та наслідків застосу-
вання таких заходів впливу.

Однак, результати аналізу нормативно-
правового гарантування фінансової безпе-
ки держави свідчать, що сьогодні чинний 
лише один документ, який у концентро-
ваному вигляді відображає концептуальні 
положення гарантування фінансової без-
пеки держави – Концепція забезпечення 
національної безпеки у фінансовій сфері, 
затверджена Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 15 серпня 2012 р.- 
№ 569-р, у якій сформульовано основні за-
сади та напрями державної політики щодо 
забезпечення національної безпеки дер-
жави у фінансовій сфері (зокрема, у сфе-
рі небанківського сектору безпеки) [14]. 
У цій Концепції визначено перелік явищ 
і чинників, що можуть призвести до ви-
никнення зовнішніх та внутрішніх загроз 
у зазначеній сфері, окреслено основні за-
вдання державної політики для подолан-
ня визначених загроз, конкретизовано за-
вдання держави в мінімізації окремих ри-
зиків, які виникають у кожній зі складових 
фінансової сфери, а також очікуваний ре-
зультат від реалізації зазначеної Концеп-
ції. Проте, незважаючи на наявність такої 
Концепції, фінансова безпека, як найваж-
ливіша складова національної безпеки, у 
доктринальній формі досі не виражена й 
не має офіційно прийнятого визначення, 

науково обґрунтованого змісту, узгодже-
ного відповідно до сучасних умов. 

Отже, такий аналіз дає змогу узагальни-
ти нормативно-правове гарантування без-
пеки на ринку небанківських фінансових 
послуг в Україні за напрямами:

– норми, які визначають правила належ-
ної поведінки в досліджуваній сфері; 

– норми, які встановлюють відповідаль-
ність за вчинення порушень у зазначеній 
сфері; 

– норми, які визначають алгоритм дій 
державних органів під час гарантування фі-
нансової безпеки держави.

Варто констатувати, що найчисленніши-
ми є норми, які визначають алгоритм дій 
державних органів під час забезпечення фі-
нансової безпеки держави. 

Таким чином, на сьогодні, перед держав-
ними органами, що регулюють діяльність 
НФУ та НБУ, постають нові завдання щодо 
визначення стратегічних напрямів їх діяль-
ності, пошуку нових підходів до боротьби з 
організованою економічною злочинністю, 
які б відповідали реаліям та враховували 
тенденції розвитку суспільства й держави. 
У цьому контексті важливим кроком є кон-
цептуалізація наукових ідей і підходів до 
створення якісно нового механізму запобі-
гання правопорушенням у сфері діяльності 
НФУ в Україні, виявлення та аналізу його 
складових, удосконалення відповідного ре-
гулятивного законодавства та правозасто-
совної практики.

У цьому аспекті, враховуючи, що вну-
трішні загрози мають досить значну пито-
му вагу у всій сукупності загроз діяльності 
НФУ, а також численні приклади проведен-
ня останніми операцій, які є для них неефек-
тивними, а то і збитковими, особливе місце 
у фінансовій безпеці має займати протидія 
неконтрольованому витоку з НФУ коштів. 
Здійснення заходів з протидії неконтрольо-
ваному витоку коштів є функцією майже всіх 
підрозділів НФУ при постійному контролі 
їх служб безпеки та керівництва. Тут мають 
проводитись досить різноманітні заходи се-
ред яких: облік усіх видів коштів, фінансо-
вих документів та фінансових інструментів, 
що використовуються у небанківських фі-
нансово-кредитних установах; планування 
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використання фінансових ресурсів; колек-
тивне прийняття рішень про здійснення 
великих платежів та об’ємних операцій; ви-
значення повноважень посадових осіб щодо 
використання коштів; дотримання принци-
пу «чотирьох очей» при оформленні фінан-
сових документів; правове регулювання по-
рядку фінансування проєктів, операцій, ді-
яльності небанківської фінансово-кредитної 
установи; визначення обсягів відповідаль-
ності посадових осіб за допущені порушен-
ня при використанні коштів; розслідування 
всіх випадків, пов’язаних з незаконним або 
нецільовим використанням коштів, їх роз-
тратою, виявлення причин та умов, за яких 
мали місце такі випадки та вжиття заходів 
на їх усунення; установлення спеціального 
порядку доступу до фінансових ресурсів; за-
безпечення надійного зберігання готівки, 
цінностей, бланків фінансових документів 
та інструментів [6, с. 60].

Аналіз діяльності НФУ показує, що осно-
вними причинами, які створюють їм нега-
тивний результат є: неадекватна реакція на 
зміни економічної ситуації в країні, особливо 
з точки зору підвищення ризику комерцій-
ної діяльності, а також на стан, ефективність 
діяльності партнерів, контрагентів, клієнтів 
та перспективність економічних проєктів, 
що ними реалізовуються; відсутність у тех-
нологіях фінансових операцій та методиках 
їх проведення системних заходів захисту, 
адекватного ситуації підходу до мінімізації 
ризиків, які можуть виникати в ході зазна-
чених операцій; недосконалість правового 
регулювання фінансової діяльності; недо-
сконалі дії органів управління та персоналу 
небанківської фінансово-кредитної установи 
щодо формування і, особливо, використан-
ня коштів; недобросовісна поведінка, а по-
декуди і кримінальний характер діяльності 
окремих суб’єктів ринку фінансових послуг 
[15, с. 98–133]. 

Незважаючи на досить інтенсивне фор-
мування, небанківський фінансовий сектор 
на цей час не став головним та зручним меха-
нізмом забезпечення реального сектору еко-
номіки необхідними фінансовими ресурса-
ми. Для мінімізації ризиків, які можуть стати 
наслідком недостатньої стійкості, прозорості 
та конкурентоспроможності небанківського 

фінансового сектору, необхідно зміцнити ін-
ституційну та фінансову спроможність орга-
нів, що здійснюють державне регулювання 
ринку фінансових послуг. Державна політи-
ка у сфері небанківського фінансового секто-
ру повинна бути спрямована на: створення 
системи ідентифікації ризиків, проведення 
моніторингу та поточного аналізу ринку 
фінансових послуг з метою забезпечення 
створення можливостей для вжиття запо-
біжних заходів до забезпечення фінансової 
безпеки; посилення прозорості та відкри-
тості у діяльності фінансових установ та ор-
гану, який здійснює державне регулювання 
і нагляд за такими установами; підвищення 
платоспроможності та фінансової стійкості 
небанківських фінансових установ; забез-
печення належного захисту споживачів не-
банківських фінансових послуг; запобігання 
використанню НФУ для непродуктивного 
виведення капіталу за кордон.

Усе вищенаведене вказує на нагальну 
необхідність створювати певну систему за-
ходів безпеки всіх без винятку операцій, які 
проводять у своїй діяльності НФУ. Водночас 
досвід показує, що якоїсь єдиної системи за-
ходів безпеки проведення операцій в Украї-
ні не існує. Усі вони, використовуючи чинну-
законодавчу і нормативну базу, виробляють 
свої заходи і з тією чи іншою ефективністю 
застосовують їх для захисту своєї діяльності, 
а в основі Стратегії гарантування безпеки 
на фінансових ринках лежить розроблення 
заходів правового характеру, адже сучасний 
стан законодавчого регулювання запобі-
гання правопорушенням характеризується 
недосконалістю та розбалансованістю актів 
усіх рівнів, відсутністю офіційно визнаної 
Концепції розвитку нормативно-правової 
бази, яка стосується організації і функціону-
вання системи боротьби з правопорушення-
ми, роз’єднаністю суб’єктів, невиправданим 
дублюванням окремих їх функцій, недостат-
нім рівнем правового забезпечення взаємо-
дії й координації правоохоронних та інших 
державних органів.

Тому внесення відповідних змін до чин-
ного законодавства має передбачити ство-
рення цілісної, гнучкої, гармонійної системи 
гарантування фінансової безпеки держави. 
На сьогодні, існує необхідність визначення 



Адміністративне право

62Європейські перспективи № 4, 2021

концептуальних підходів до комплексного 
перегляду законодавства України з питань 
гарантування фінансової безпеки у сфері не-
банківського фінансового сектору, почина-
ючи від норм Конституції України і завер-
шуючи відомчими інструкціями. Особливу 
увагу при цьому пропонується приділяти 
напрацюванню базового закону, яким ви-
значити принципи та особливості функціо-
нування системи нврвнтування фінансової 
безпеки у цій сфері. Таким нормативно-пра-
вовим актом може стати – Закон України 
«Про основи небанківської фінансової без-
пеки України».

Реалізуючи комплексний і системний 
підхід до удосконалення законодавства 
України у сфері забезпечення фінансової 
безпеки держави у небанківському секто-
рі, варто виходити з того, що відповідний 
базовий Закон має утворювати підґрунтя 
для формування цього сегмента. Його осно-
вними завданнями є виділення складових 
небанківської фінансової безпеки; впро-
вадження єдиного узгодженого механізму 
функціонування системи забезпечення не-
банківської фінансової безпеки, зокрема 
забезпечення ефективної координації дій 
суб’єктів, що володіють правовим статусом 
у зазначеній сфері, а також впровадження 
системного підходу до планування та га-
рантування виконання заходів щодо гаран-
тування небанківської фінансової безпеки; 
створення якісно нових можливостей ефек-
тивного функціонування усіх способів і засо-
бів, якими гарантується небанківська фінан-
сова безпека держави.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ 
ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО                

ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ НА РИН-
КУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ              

ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
У статті наголошено, що сучасний стан 

правового регулювання гарантування без-
пеки на ринку небанківських фінансових 
послуг характеризується певною недоско-
налістю нормативно-правових актів усіх рів-
нів, відсутністю офіційно визнаної концепції 
розвитку законодавства, що стосується ор-
ганізації і функціонування системи протидії 
правопорушенням, роз’єднаністю суб’єктів, 
невиправданим дублюванням окремих 
функцій, недостатнім рівнем взаємодії і ко-
ординації їх діяльності. У рамках удоско-
налення правових основ по гарантуванню 
фінансової безпеки зосереджено увагу на 
припиненні порушень порядку надання фі-
нансових послуг. 

Аналіз нормативно-правового забезпе-
чення фінансової безпеки держави здійсне-
но за напрямами: норми, які визначають 
правила належної поведінки в досліджува-
ній сфері; норми, які встановлюють відпові-
дальність за вчинення порушень у зазначе-
ній сфері; норми, які визначають алгоритм 
дій державних органів під час гарантування 
фінансової безпеки держави. 

Таким чином, на сьогодні, перед дер-
жавними органами, що регулюють діяль-
ність небанківських фінансових установ та 
Національного банку України постають нові 
завдання щодо визначення стратегічних на-
прямів їх діяльності, пошуку нових підходів 
до боротьби з організованою економічною 

злочинністю, які б відповідали реаліям та 
враховували тенденції розвитку суспіль-
ства й держави. У цьому контексті важли-
вим кроком є концептуалізація наукових 
ідей і підходів до створення якісно нового 
механізму запобігання правопорушенням у 
сфері діяльності небанківських фінансових 
установ в Україні, виявлення та аналізу його 
складових, удосконалення відповідного ре-
гулятивного законодавства та правозасто-
совної практики.

На сьогодні, існує необхідність визна-
чення концептуальних підходів до комп-
лексного перегляду законодавства України 
з питань гарантування фінансової безпеки 
у сфері небанківського фінансового сектору, 
починаючи від норм Конституції України і 
завершуючи відомчими інструкціями. Осо-
бливу увагу при цьому пропонується приді-
ляти напрацюванню базового закону, яким 
визначити принципи та особливості функці-
онування системи забезпечення фінансової 
безпеки у цій сфері. Таким нормативно-пра-
вовим актом може стати – Закон України 
«Про основи небанківської фінансової без-
пеки України».

Реалізуючи комплексний і системний 
підхід до удосконалення законодавства 
України у сфері гарантування фінансової 
безпеки держави у небанківському секто-
рі, варто виходити з того, що відповідний 
базовий Закон має утворювати підґрунтя 
для формування цього сегмента. Його осно-
вними завданнями є: виділення складових 
небанківської фінансової безпеки; впро-
вадження єдиного узгодженого механізму 
функціонування системи забезпечення не-
банківської фінансової безпеки, зокрема 
забезпечення ефективної координації дій 
суб’єктів, що володіють правовим статусом 
у зазначеній сфері, а також впровадження 
системного підходу до планування та за-
безпечення виконання заходів щодо забез-
печення небанківської фінансової безпеки; 
створення якісно нових можливостей ефек-
тивного функціонування всіх способів і за-
собів, якими забезпечується небанківська 
фінансова безпека держави.

Ключові слова: небанківська фінансова 
установа, фінансова безпека, нормативно-
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правовий акт, нормативно-правове забезпе-
чення.

CONCEPTUAL APPROACHES TO 
REGULATORY AND LEGAL SECURITY 

IN THE NON-BANKING FINANCIAL SER-
VICES MARKET IN UKRAINE

The article emphasizes that the current 
state of legal regulation of security in the mar-
ket of non-banking financial services is charac-
terized by certain imperfections of regulations 
at all levels, lack of officially recognized concept 
of legislation concerning the organization and 
functioning of the system of crime prevention, 
disunity, unjustified duplication of individual 
functions, insufficient level of interaction and 
coordination of their activities. As part of the 
improvement of the legal framework for finan-
cial security, attention is focused on stopping 
violations of the procedure for providing finan-
cial services.

The analysis of normative-legal provision of 
financial security of the state is carried out in 
the following directions: norms that determine 
the rules of proper behavior in the researched 
sphere; norms that establish liability for viola-
tions in this area; norms that determine the al-
gorithm of actions of state bodies in ensuring 
the financial security of the state.

Thus, today, the state bodies regulating the 
activities of non-banking financial institutions 
and the National Bank of Ukraine face new 
tasks in determining the strategic directions of 
their activities, finding new approaches to com-
bating organized economic crime that would 
correspond to reality and take into account so-
cietal trends and states. In this context, an im-

portant step is the conceptualization of scien-
tific ideas and approaches to creating a qualita-
tively new mechanism for crime prevention in 
the field of non-banking financial institutions 
in Ukraine, identification and analysis of its 
components, improvement of relevant regula-
tory legislation and law enforcement practice.

Today, there is a need to define concep-
tual approaches to a comprehensive review 
of Ukrainian legislation on financial security 
in the non-banking financial sector, starting 
with the Constitution of Ukraine and ending 
with departmental instructions. It is proposed 
to pay special attention to the development of 
the basic law, which defines the principles and 
features of the functioning of the financial se-
curity system in this area. Such a normative 
legal act may be the Law of Ukraine “On the 
Fundamentals of Non-Bank Financial Security 
of Ukraine”.

Implementing a comprehensive and sys-
tematic approach to improving the legislation 
of Ukraine in the field of financial security of 
the state in the non-banking sector, it should be 
assumed that the relevant basic law should form 
the basis for the formation of this segment. Its 
main tasks are: selection of components of non-
bank financial security; introduction of a single 
agreed mechanism for the functioning of the 
system of non-bank financial security, in par-
ticular ensuring effective coordination of ac-
tions of entities with legal status in this area, as 
well as introduction of a systematic approach 
to planning and implementation of measures 
to ensure non-bank financial security; creation 
of qualitatively new opportunities for the effec-
tive functioning of all methods and means that 
ensure non-bank financial security of the state.

Keywords: non-bank financial institution, 
financial security, normative-legal act, norma-
tive-legal provision.


