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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.   Політика запровадження нових продуктів та значних змін банківської групи «ТАС» 

(далі – Політика) розроблена та затверджена з метою забезпечення регламентації 

бізнес-процесів запровадження нових продуктів та значних зміну учасниками 

банківської групи «ТАС» (далі – Група). 

1.2.   Політика визначає основні підходи до запровадження нових фінансових продуктів та 

значних змін у діяльності  юридичних осіб, що входять до складу Групи (далі - 

учасники Групи) у тому числі Відповідальної особи Групи – АТ «ТАСКОМБАНК» (далі 

– Відповідальна особа, Банк) для забезпечення ефективного механізму управління 

ризиками. 

1.3.   Метою Політики є визначення основних напрямків та підходів до запровадження 

нових продуктів та значних змін у діяльності учасників Групи шляхом визначення: 

 підходів до визначення істотності змін щодо умов надання послуг; 

 підходів до визначення істотності змін щодо організаційної структури учасника 

Групи; 

 підходів до визначення значних обсягів набуття у власність активів та/або 

зобов'язань інших учасників ринку та продажу/передавання активів, 

використання/залучення ресурсів; 

 підходів до визначення операцій, пов'язаних із ризиками, обсяги яких важко 

оцінити; 

 вимог до процедури запровадження нових продуктів та значних змін у діяльності 

учасників Групи, включаючи визначення органу, який уповноважений ухвалювати 

такі рішення; 

 переліку обов'язкових підрозділів та/або відповідальних осіб, які мають залучатися 

до процесу підготовки документів для ухвалення рішення щодо нових продуктів і 

значних змін у діяльності учасника Групи; 

 вимоги щодо моніторингу ризиків, пов'язаних з упровадженням нових продуктів і 

значних змін у діяльності учасника Групи. 

1.4. Процедури запровадження нових продуктів і значних змін в діяльності учасника 

Групи визначаються цією внутрішніми документами учасника Групи, розроблених із 

врахуванням вимог цієї Політики та включають: 

 процедури ухвалення рішення щодо нових продуктів та значних змін у діяльності 

учасника Групи; 

 перелік документів, на підставі яких ухвалюється рішення; 

 порядок взаємодії підрозділів учасника Групи та опис процесів з підготовки 

документів для ухвалення рішення щодо нових продуктів та значних змін у 

діяльності учасника Групи; 

 процедури моніторингу впровадження нових продуктів та значних змін у діяльності 

учасника Групи. 

1.5.   Дана Політика є внутрішнім документом нормативного характеру на рівні Групи, який 

призначений виключно для службового використання працівниками учасників Групи. 

Будь-яка інформація, яка готується, аналізується та розглядається у межах цієї.  

1.6.   Політику розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, 

нормативно - правових актів Національного банку України, міжнародних стандартів 

та рекомендацій  з питань комплаєнс, зокрема: 

 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зі змінами та доповненнями; 

 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг", зі змінами та доповненнями; 

 Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та 

банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку 

України №64 від 11.06.2018, зі змінами та доповненнями; 
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 Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України №867 від 

29.12.2014, зі змінами та доповненнями; 

 Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України №149 від 22.12.2018, зі змінами та доповненнями; 

 інших актів законодавства України, нормативно-правових актів Національного 

банку України та вимог внутрішніх документів нормативного характеру Банку. 

1.7. Вимоги Політики поширюються на взаємовідносини усіх працівників учасників Групи, 

підрозділів, органів управління та колегіальних органів, які виникають або можуть 

виникати при виконанні ними своїх функціональних обов’язків.  

1.8. Учасники Групи, із врахуванням особливостей своїй діяльності та вимог регуляторних 

органів можуть додатково регламентувати вимоги щодо запровадження нових 

продуктів та значних змін у внутрішніх документах відповідних учасників Групи, які 

не мають суперечити вимогам цієї Політики. 

2.ГЛОСАРІЙ 

2.1. У цій Політиці поняття та терміни вживаються у таких значеннях: 

Банківська група «ТАС» (Група) - група юридичних осіб, які мають спільного 

контролера та складається з відповідальної особи банківської групи АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» та інших фінансових установ, і у якій банківська 

діяльність є переважною. 

Бізнес-процес - сукупність взаємопов'язаних або взаємодіючих видів діяльності, 

спрямованих на створення певного продукту або послуги. 

Продукт – комплекс пов’язаних між собою організаційних, інформаційних, 

фінансових та юридичних заходів, що поєднані єдиною технологією обслуговування 

та направлені на задоволення потреб клієнтів. Продукт може передбачати створення 

нового процесу та/або використання нової системи, нові ризики, нову методологію, 

ціноутворення, необхідність маркетингової підтримки, а також наявність додаткових 

витрат для його затвердження (запуску). Продуктом також вважаються 

стандартизовані процедури, що забезпечують виконання   учасником Групи операцій 

та надання послуг, згрупованих за відповідними типами та ознаками, закріплені 

переважно паспортами (стандартами) продуктів, який має певні якісні, кількісні та 

цінові параметри. 

Ризик - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання 

доходів, або невиконання стороною договірних зобов'язань унаслідок впливу 

негативних внутрішніх та зовнішніх факторів. 

2.2.   Інші терміни, що вживаються у цій Політиці, застосовуються у значеннях, визначених 

чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку 

України та внутрішніми документами, що регламентують функціонування Групи 

 

3. ПІДХОДИ ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

3.1.   Відповідальна особа Групи забезпечує визначення та періодичний перегляд підходів 

до запровадження нових продуктів на рівні Групи. 

3.2.   Працівниками учасників Групи забезпечується належна оцінка ризиків за новими 

продуктами в діяльності учасника Групи до початку їх упровадження. 

3.3.   Новими продуктами є: 

 новий вид діяльності або новий вид фінансових послуг, які поки не запроваджені в 

учасника Групи.  

 вихід на новий ринок з наявними видами діяльності або видами фінансових послуг; 

 унесення змін до наявних видів діяльності або видів фінансових послуг, що 

вимагають змін IT-ресурсів та/або процедур, внутрішніх документів, порядку 

взаємодії працівників (підрозділів) учасників Групи, необхідних для їх реалізації та 

супроводження; 
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 унесення істотних змін до умов надання послуг, включаючи цінові. 

3.4.   Учасник Групи має право створити колегіальний орган (далі – Уповноважений орган), 

що є складовою організаційної структури системи управління ризиками і забезпечує 

виконання функцій та повноважень щодо впровадження нових продуктів та значних 

змін у діяльності учасника Групи. Серед повноважень, покладених на цей орган, 

може бути ухвалення рішень щодо запровадження нових продуктів та значних змін у 

діяльності учасника Групи. У разі відсутності рішення щодо створення 

Уповноваженого органу рішення щодо запровадження нових продуктів у діяльності 

учасника Групи приймаються виконавчим органом управління. 

3.5.  Наглядова (спостережна) рада компанії (далі - Наглядовий орган) (у разі його 

створення) ураховує визначений рівень ризик-апетиту в разі прийняття рішення 

щодо збільшення обсягів активів у результаті розширення діючих видів діяльності, 

запровадження нових продуктів та значних змін у діяльності учасника Групи. 

3.6.  Істотними змінами в умовах надання продуктів учасником Групи визначені зміни 

щодо суттєвих умов продукту, зокрема: 

 зміни в інформаційних системах та програмному забезпеченні, що потребують 

значних капітальних вкладень та/або які можуть призвести до несумістності 

продукту з існуючими інформаційними системами і програмним забезпеченням; 

 зміни, що вимагають створення нового структурного підрозділу учасника Групи для 

затвердження, продажу та/ або супроводження продукту.  

 унесення інших істотних змін до умов надання послуг, включаючи цінових (більше 

або менше, ніж на 50%), які визначаються ініціатором внесення змін, як істотні з 

урахування необхідності управління відповідними ризиками.   

3.7.   Учасники Групи, із врахуванням особливостей своєї діяльності, можуть самостійно 

визначати параметри істотних змін у своїх внутрішніх документах. 

3.8.   Підходи до визначення істотних змін щодо умов надання послуг, включаючи цінові та 

внесення змін до наявних видів діяльності можуть визначатись учасниками Групи 

окремо. Вимоги щодо істотних змін в умовах надання продуктів учасником Групи 

додатково визначаються та регламентуються відповідними учасниками Групи із 

врахуванням особливості їх діяльності. 

3.9.  Перелік змін,  які не вважаються істотними окремо визначається учасниками Групи. 

3.10. Визначення істотності змін щодо умов надання послуг здійснюється ініціатором 

відповідних змін із врахуванням вимог цієї Політики та особливостей діяльності 

відповідного учасника Групи, врахованих у внутрішніх документів учасника Групи. 

3.11.  Ініціатором затвердження нового виду діяльності або надання нового виду 

фінансових послуг учасником Групи може бути будь-який бізнес-

підрозділ/відповідальні особи учасника Групи, який формує пакет документів, 

необхідних для прийняття відповідного рішення, відповідно до вимог внутрішніх 

документів учасника Групи. 

3.12. Вихід на новий ринок з наявними видами діяльності чи фінансовими послугами 

передбачає  продаж продуктів та послуг на новому ринку в рамках передбачених 

видів діяльності чи фінансових послуг.    

3.13.  Рішення щодо виходу на новий ринок з наявними видами діяльності чи фінансовими 

послугами  приймається органами управління учасника Групи, визначеними 

внутрішніми документами відповідного учасника Групи, за умови наявності усіх 

необхідних документів для ухвалення такого рішення, визначених вимогами 

законодавства України, регуляторними вимогами та внутрішніми документами 

учасника Групи. 

3.14.  Під новим ринком мається на увазі економічний простір, що об’єднує однорідну групу 

споживачів, продаж продуктів та послуг, які раніше учасником Групи не 

здійснювався. 

3.15.  Способами виходу учасника Групи на новий ринок можуть, зокрема, бути: 

 продаж послуг за межами України; 

 співпраця з національними та міжнародними організаціями. 
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3.16.  Розширення присутності на ринку (збільшення долі ринку) за наявними видами 

діяльності/фінансовими послугами не вважається виходом на новий ринок. 

3.17.  Перелік документів для ухвалення рішення щодо нового продукту або значної зміни в 

діяльності учасника Групи визначається самостійно відповідним учасником Групи із 

урахуванням регуляторних вимог, встановлених до його діяльності, цієї Політики та 

внутрішніх документів відповідного учасника Групи.  

3.18.  У випадку, якщо запровадження нового продукту/нових змін у діяльності учасника 

Групи потребує   змін  у програмному забезпеченні, яке використовується учасником 

Групи, нового програмного забезпечення, автоматизації процесів, відповідний 

учасник Групи забезпечує розробку, тестування та впровадження відповідного 

програмного забезпечення, а також навчання працівників щодо використання такого 

програмного забезпечення (у разі необхідності). 

3.19. Під час розробки нового продукту ініціатори розробки повинні дотримуватися вимог 

законодавства України, ринкових стандартів, регуляторних вимог, цієї Політики та 

внутрішніх документів учасника Групи. 

4. ПІДХОДИ ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ ЗМІН В ДІЯЛЬНОСТІ 

4.1.   Відповідальна особа Групи забезпечує визначення та періодичний перегляд підходів 

до запровадження значних змін в діяльності на рівні Групи. Працівниками учасників 

Групи забезпечується належна оцінка ризиків за значними змінами в діяльності 

учасника Групи до початку їх упровадження 

4.2.  Значними змінами в діяльності учасника Групи є: 

 набуття у власність активів та/або зобов'язань інших учасників ринку у значному 

обсязі; 

 продаж/передавання активів у значному обсязі; 

 створення філії, відділення, представництва, дочірньої компанії, іншої юридичної 

особи або внесення істотних змін до організаційної структури учасника Групи; 

 реорганізація учасника Групи; 

 інші зміни в діяльності учасника Групи, які вимагають використання/залучення 

ресурсів у значних обсягах або пов'язані з ризиками, обсяги яких важко оцінити. 

4.3.  Відповідальність за ідентифікацію значних змін у діяльності учасника Групи 

покладена на ініціатора таких змін, який має забезпечити дотримання вимог 

законодавства України, регуляторних вимог, цієї Політики та внутрішніх документів 

учасника Групи. 

4.4.  Усі рішення щодо запровадження значної зміни в діяльності учасника Групи 

ухвалюються наглядовим органом управління відповідного учасника Групи чи іншими 

уповноваженими на прийняття відповідних рішень органами управління учасників 

Групи із дотриманням обмежень, встановлених законодавством.  

4.5.  Значним обсягом операції з набуття у власність активів та/або зобов'язань, 

продажу/передавання активів, використання/залучення ресурсів, є операція, в якій 

ринкова вартість активів/зобов'язань/ресурсів дорівнює чи перевищує 10 відсотків 

балансової вартості активів учасника Групи за даними останньої річної фінансової 

звітності. 

4.6.  Особливості прийняття рішень щодо набуття у власність активів та/або зобов'язань, 

продажу/передавання активів, використання/залучення ресурсів визначаються 

внутрішніми документами учасника Групи. 

4.7.  При прийнятті рішення щодо значних змін враховуються 

висновки/документи/інформація, отримані від підрозділів учасника Групи, які беруть 

участь в аналізі впливу таких змін на діяльність відповідного учасника Групи, 

оцінюють відповідні ризики та здійснюються заходи щодо аналізу ефективності 

такого рішення. 

4.8.  Рішення щодо набуття у власність активів та/або зобов’язань інших учасників ринку 

та/або продаж/передача активів у значному обсязі ухвалюється на підставі 

документів, що стосуються умов правочинів, які планується вчинити та інших 
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матеріалів, які відповідно до внутрішніх нормативних документів учасника Групи 

надаються для прийняття подальших рішень. 

4.9.  До істотних змін в організаційній структурі учасника Групи, зокрема відносяться: 

 відкриття відокремлених підрозділів (філії, відділення, представництва, дочірньої 

компанії, іншої юридичної особи); 

 реорганізація учасника Групи шляхом злиття, приєднання, поділ, виділення, 

перетворення; 

 інші зміни в діяльності учасника Групи, визначені внутрішніми документа як істотні. 

4.10.   При прийнятті рішення щодо запровадження значних змін в діяльності учасника 

Групи враховуються висновки/документи уповноважених структурних підрозділів 

учасника Групи, до яких може звертатись ініціатор  щодо погодження, що дають 

можливість всебічно проаналізувати ефективність прийняття відповідного рішення, 

наявні та потенційні ризики з обов’язковим урахуванням вимог законодавства 

України  та вимог внутрішніх документів учасника Групи. 

4.11.  Усі рішення щодо запровадження кожної значної зміни в діяльності учасника Групи 

ухвалюються наглядовим органом, який має відповідні повноваження щодо 

прийняття таких рішень або уповноваженим ним органом чи іншим органом учасника 

Групи в межах своєї відповідальності, до запровадження значної зміни у діяльності 

учасника Групи.  

5. ПРОЦЕДУРИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗНАЧНИХ ЗМІН 

5.1.  Ухвалення рішення щодо запровадження нового продукту / значної зміни в діяльності 

учасника Групи має ґрунтуватися на висновках/рішеннях уповноважених 

структурних підрозділів учасника Групи та виключати вплив акціонерів, керівників 

учасників Групи або третіх осіб, на рішення які не відповідають інтересам учасника 

Групи чи Групи вцілому. 

5.2.  При підготовці рішення щодо запровадження нових продуктів ініціатор відповідних 

змін керується вимогами цієї Політики та внутрішніх документів відповідного 

учасника Групи, забезпечуючи отримання  погодження (зокрема, висновків)  з 

відповідальними підрозділами учасника Групи щодо нового продукту чи значних 

змін: 

 бізнес-підрозділів, що є ініціаторами відповідного рішення та самостійно оцінюють 

його ефективність, доцільність, а також здійснюють ідентифікацію та оцінку 

операційних ризиків, притаманних новому продукту чи значним змінам;  

 підрозділу з управління ризиками/відповідальних осіб, що виконують функції з 

управління ризиками, який аналізує продукт чи значну зміну на предмет наявності 

ризиків (окрім комплаєнс-ризику); 

 підрозділу комплаєнс/відповідальних осіб, що виконують функції з комплаєнс, що 

аналізує наявність комплаєнс-ризиків при прийнятті рішення щодо запровадження 

нового продукту чи значних змін; 

 юридичного підрозділу/відповідальних осіб, що виконують юридичні функції, який 

аналізує відповідність нового продукту чи значних змін юридичним вимогам; 

 інших підрозділів учасника Групи, до яких може звертатись ініціатор  щодо 

погодження, що дають можливість всебічно проаналізувати ефективність продукту 

чи значної зміни та відповідні ризики з обов’язковим урахуванням вимог 

законодавства України  та вимог внутрішніх документів учасника Групи. 

5.3.  Учасники Групи, із врахуванням особливостей своєї діяльності, можуть самостійно 

змінювати перелік учасників, визначених п.5.2. цієї Політики. 

5.4. У разі наявності зауважень від зазначених структурних підрозділів учасника Групи та 

неможливості їх виправлення, проект рішення стосовно запровадження нового 

продукту чи значних змін повертається на доопрацювання Ініціатору. 

5.5. Після остаточного узгодження, пакет документів щодо нового продукту чи значних 

змін подається для затвердження відповідному органу управління учасника Групи чи 

колегіальному органу. 
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5.6. При ухваленні рішення щодо значних змін у діяльності учасника Групи здійснюється 

аналіз ринку фінансових послуг та фінансово економічне обґрунтування змін, які 

пропонуються із відображенням ефективності прийнятого рішення. 

5.7. Рішення щодо затвердження значних змін в діяльності учасника Групи ухвалюється 

наглядовим органом управління учасника Групи, а рішення щодо нових продуктів – 

або Уповноваженим органом управління згідно внутрішніх положень учасника Групи. 

5.8. Перелік документів для ухвалення рішень щодо нових продуктів чи значних змін 

визначається внутрішніми документами учасників Групи та обов’язково включає: 

 внутрішні документи, які регламентують опис нового продукту / значної зміни в 

діяльності учасника Групи, аналіз їх відповідності стратегії, цільових клієнтів, які 

мають ним користуватися, а також основних цілей запровадження нового 

продукту / зміни в діяльності учасника Групи та результати маркетингового 

дослідження, підходи до ціноутворення, установлення тарифів на новий продукт 

чи значну зміну в діяльності учасника Групи, прогнозовані доходи і втрати від 

запровадження, бухгалтерську модель обліку тощо;  

 висновки підрозділу з управління ризиками та підрозділу комплаєнс 

(відповідальних осіб, які забезпечують виконання функцій з управління ризиками 

та комплаєнс) у межах їх функціональних обов'язків; 

 висновки/рішення про погодження інших підрозділів учасника Групи, на які 

покладені функції щодо визначення економічної доцільності та можливості 

запровадження і належної підтримки нового продукту / значної зміни в діяльності 

учасника Групи; 

 типові договори щодо нового продукту / значної зміни в діяльності учасника 

Групи; 

 інші документи, визначені внутрішніми документами учасника Групи. 

5.9.  Висновки підрозділів з управління ризиками та підрозділу комплаєнс (відповідальних 

осіб, які забезпечують виконання функцій з управління ризиками та комплаєнс) у 

межах їх функціональних обов'язків мають включати:  

 оцінку ризиків нового продукту чи значних змін в діяльності учасника Групи  щодо 

того, чи перебуває новий продукт в межах ризик-апетиту та чи їх запровадження 

не призведе до порушень учасником Групи вимог законодавства, ринкових 

стандартів, правил добросовісної конкуренції; 

 рекомендації щодо методів управління виявленими ризиками (прийняття, 

передавання, пом'якшення чи уникнення ризиків); 

 розрахунок та пропозиції щодо величини лімітів ризиків, пов'язаних із новим 

продуктом чи значною зміною в діяльності учасника Групи; 

 оцінку зміни профілю ризику учасника Групи, що може стати наслідком 

запровадження нового продукту чи значної зміни. 

5.10.  Висновки підрозділів з управління ризиками та підрозділу комплаєнс (відповідальних 

осіб, які забезпечують виконання функцій з управління ризиками та комплаєнс)  

можуть передбачати самооцінку ризиків підрозділами, які ініціюють розробку нового 

продукту чи запровадження значних змін (як підрозділів першої лінії захисту) та 

подальше підтвердження таких ризиків. Підготовка висновків здійснюється 

відповідно до запиту  ініціатора (шляхом надсилання службової записки, надсилання 

електронного листа чи ініціації завдання в системі електронного документообігу 

учасника Групи) до вказаних підрозділів, в якій відображаються результати 

самооцінки ініціатором виявлених ним ризиків.  

5.11.  З метою аналізу операційних та комплаєнс-ризиків, висновки підрозділу комплаєнс 

та підрозділу з управління ризиками (відповідальних осіб, які забезпечують 

виконання функцій з управління ризиками та комплаєнс)  надаються лише після 

отримання повного пакету документів щодо нового продукту чи значної зміни в 

діяльності учасника Групи. 

5.12.  З метою забезпечення якісної самооцінки ризиків підрозділи з управління ризиками 

та підрозділ комплаєнс (відповідальні особи, які забезпечують виконання функцій з 

управління ризиками та комплаєнс)  можуть здійснювати періодичну підготовку 
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навчальних матеріалів щодо оцінки ризиків нових продуктів та значних змін 

учасниками Групи. 

5.13.  Особливості взаємодії підрозділів учасника Групи в процесі підготовки та прийняття 

рішень щодо запровадження нових продуктів чи значних змін здійснюється із 

врахуванням вимог внутрішніх документів відповідних учасників Групи. 

5.14.  На різних етапах розробки нового продукту чи впровадження значних змін 

структурні підрозділи учасника Групи забезпечують ефективну взаємодію між собою, 

зокрема: 

 формування та узгодження концепції продукту чи значної зміни; 

 розрахунку собівартості нового продукту чи значної зміни; 

 визначення заходів щодо розробки нового продукту чи впровадження значної 

зміни; 

 регламентації нових продуктів чи значних змін відповідно до вимог внутрішніх 

документів учасника Групи та цієї Політики; 

 здійснення заходів щодо автоматизації окремих процесів;  

 підготовки висновків уповноважених підрозділів учасника Групи чи працівників (у 

межах їх компетенції); 

 підготовки матеріалів для проведення навчання та введення в експлуатацію нових 

продуктів чи значних змін; 

 постійного моніторингу стану впровадження нових продуктів чи значних змін. 

5.15. Після впровадження нового продукту чи значної зміни ініціатором забезпечується 

моніторинг ефективності нового продукту чи значної зміни, постійний моніторинг 

відповідності прогнозованого на етапі розробки продукту рівня дохідності, та 

досягнення запланованих показників. 

5.16. Періодичність здійснення моніторингу залежить від специфіки нового продукту чи 

значної зміни. 

5.17.   Результати моніторингу подаються на розгляд органу управління, що приймав 

рішення щодо запровадження нового продукту чи значної зміни. 

 

6.  ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ НОВИХ 

ФІНАНСОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗНАЧНИХ ЗМІН В ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ 

6.1.  Визначення операцій, пов'язаних із ризиками, обсяги яких важко оцінити 

здійснюється у відповідності до внутрішніх документів відповідних учасників з 

управління ризиками (відповідно до виду кожного з ризиків). 

6.2.  Моніторинг ризиків запровадження нових продуктів та значних змін здійснюється на 

рівні учасника Групи із залученням ініціатора та інших підрозділів/відповідальних 

осіб (у разі необхідності) відповідно до моделі трьох ліній захисту із залученням 

підрозділу з управління ризиками, підрозділу комплаєнс (відповідальних осіб за 

управління ризиками чи комплаєнс) до, в процесі та після запровадження нових 

продуктів та значних змін та  передбачає здійснення додаткового контролю за 

дотриманням внутрішніх документів щодо затвердження продуктів чи значних змін 

підрозділом внутрішнього аудиту (особами, що забезпечують виконання функцій з 

внутрішнього аудиту). 

6.3. Додатковий контроль за дотриманням внутрішніх документів щодо затвердження 

продуктів/ внесення змін в продукти здійснюється підрозділом внутрішнього аудиту 

під час здійснення аудиторських перевірок чи особою, яка забезпечує виконання 

функцій щодо здійснення внутрішнього аудиту. 

6.4.  При запровадженні нових продуктів та/або значних змін здійснюється аналіз ризиків, 

вплив яких важко оцінити в фінансових показниках. До таких ризиків, зокрема, 

належать: 

 Операційний ризик (в т. ч. інформаційний ризик та  юридичний ризик); 

 Комплаєнс-ризик (в т.ч. ризик репутації); 

 Стратегічний ризик. 
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6.5.  Підрозділи учасника Групи, які приймають участь у процесі створення/наданні нової 

послуги/продукту/запровадження нової діяльності (підрозділи, що готують висновки 

по таких продуктах/змінах) також формулюють пропозиції (рекомендації) по 

управлінню ризиками, вплив яких важко оцінити в фінансових показниках. 

6.6.  Порядок проведення аналізу ризиків може додатково визначатись внутрішніми 

документами відповідних учасників Групи. 

6.7.  Під час ухвалення рішень щодо запровадження нових продуктів та значних змін 

бізнес-підрозділи учасника Групи, що ініціюють запровадження відповідних нових 

продуктів та значних змін зобов’язані залучати до процесу підрозділ з управління 

ризиками, підрозділ комплаєнс (відповідальних працівників, які забезпечують 

виконання функцій з управління ризиками та комплаєнс відповідно) та інші 

структурні підрозділи учасника Групи (у разі необхідності). 

6.8.  Учасники Групи проводять розроблення, налаштування та тестування готовності 

інформаційних систем щодо управління ризиками, а також навчання персоналу до 

початку запровадження нового продукту / значної зміни в діяльності учасника Групи 

та за потреби змінює строки запровадження до моменту забезпечення готовності. 

6.9.  Порядок взаємодії підрозділів учасників Групи та опис процесів з підготовки 

документів для ухвалення рішення щодо нових продуктів та значних змін у діяльності 

учасника Групи додатково визначається внутрішніми документами відповідних 

учасників Групи. 

 

7. КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

7.1.  Відповідальність за недотримання працівниками учасників Групи вимог Політики 

покладена на кожного працівника учасника Групи, у межах його компетенції, а також 

на його безпосереднього керівника, які приймають участь у процесі 

створення/наданні нової послуги/продукту/запровадження нової діяльності 

(підрозділи, що готують висновки по таких продуктах/змінах) також формулюють 

пропозиції (рекомендації) по управлінню ризиками. 

7.2.  Власник процесу. Відповідальність за організацію, забезпечення та контроль 

виконання вимог Політики (процесів та операцій, регламентованих Політикою) 

покладено на бізнес-підрозділи учасників Групи, які є власниками процесу. 

7.3.  Контроль процесу. Відповідальність за контроль організації, забезпечення 

виконання вимог Політики та результату процесу покладається на керівників 

структурних підрозділі- ініціаторів розробки нових продуктів чи впровадження 

значних змін, та органи управління учасників Групи. 

9. ЗАКЛЮЧНІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1.  Політика погоджується затверджується Наглядовою радою АТ «ТАСКОМБАНК», 

набуваючи чинності з моменту її затвердження. Політика вводиться в дію за рішенням 

Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК», оформленим відповідним протоколом. 

8.2.  Політика переглядається періодично (не рідше одного разу на рік) з метою 

підтримання її в актуальному стані. 

8.3.  Прийняття нової редакції Політики автоматично призводить до припинення дії 

попереднього документа. У разі невідповідності будь-якої частини Політики вимогам 

чинного законодавства України, в тому числі в зв’язку з прийняттям нових актів 

законодавства України та зміні діючих, Політика буде діяти лише в тій частині, що не 

суперечить чинному законодавству. До внесення відповідних змін в Політику, 

працівники учасників Групи в своїй роботі повинні керуватися нормами чинного 

законодавства України. 

 


