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БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Банківська система є сукупністю різних видів національних 

банків і кредитних установ, що діють в рамках загального грошово-

кредитного механізму. Вплив глобальних процесів на економіку 

України та її банківську систему потребує заходів, що сприятимуть 

забезпеченню економічної безпеки її розрахункового і платіжного 

механізмів. Незалежно від економічної системи держави, її банківська 

система відіграє особливу роль як невід`ємна складова механізму 

національної економіки. Основним критерієм безпеки банківської 

діяльності є стабільність фінансового стану національних банків і 

кредитних установ держави. Немає єдиної думки стосовно видів 

ризиків і тлумачення її сутності, які є недостатньо обґрунтованими, або 

не враховують природу безпеки банківської установи, інтереси 

власників, керівництва, персоналу і клієнтів банківської установи, а 

також види потенційних загроз. Слушною є думка С. Яременко, який 
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виокремлює два підходи щодо визначення поняття «безпека банків». 

Один підхід враховує поняття «загрози», інший –  враховує досягнення 

мети банківської діяльності. 

Метою дослідження є визначення підходів та напрямів безпеки 

банківської системи в умовах інтеграції економіки України у світове 

господарство. 

Для забезпечення безпеки банкам потрібно створення певної 

системи, яка дозволяє на постійній основі здійснювати діагностичні і 

превентивні заходи, спрямовані на підтримку належного рівня безпеки. 

З врахуванням досвіду розвинених країн, відповідно до резолюції 

57/239 Генеральної Асамблеї ООН «Елементи для створення 

глобальної культури кібербезпеки» [1], глобальна кіберкультура 

вимагає від усіх учасників врахування певної сукупності елементів. В 

Україні банківська діяльність ґрунтується на Законі України «Про 

банки і банківську діяльність» [2]. Особливо актуальним питання 

безпеки є для банківської системи України, оскільки процеси 

глобалізації та інтеграції впливають на її економічну систему загалом 

та її складову – банківську систему. Вітчизняна банківська система є 

сектором економіки та фінансового ринку, де відбувається понад 90 % 

фінансових послуг в Україні. Питання безпеки банків є важливими як 

для банків, так і для усіх учасників ринкових відносин. Зазначеним 

питанням приділяють увагу власники банку та його акціонери, яких 

турбує розвиток власного бізнесу, матеріальна, моральна та соціальна 

відповідальність. Безпека банків також турбує клієнтів і партнерів. 

Таким чином, безпека банків повинна враховувати ризики та 

забезпечувати безпеку банку як організації, безпеку банківського 

персоналу, безпеку банківських операцій тощо. 
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Проблема безпеки банківської системи, на нашу думку, є 

комплексною. Пропонується її розв’язання за такими напрямами: 

- профілактика та запобігання правопорушенням і злочинним 

посяганням на власність, персонал та імідж банку; 

- своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз банку, 

проведення заходів щодо їх нейтралізації; 

- оперативне виявлення змін і негативних тенденцій у сферах 

діяльності, інтересів та інформаційної уваги банку, своєчасне 

реагування елементів його структури на них; 

- виявлення та формування умов, сприятливих для реалізації 

банком своїх інтересів; 

- виховання та навчання персоналу банку з питань безпеки; 

- послаблення шкідливих наслідків від дій конкурентів або 

злочинців з підриву безпеки банку; 

- аналіз та забезпечення достатнього рівня ресурсів та капіталу, 

зростання прибутку, недопущення банкрутства; 

- збереження і ефективне використання фінансових, матеріальних 

та інформаційних ресурсів банку. 

Вважаємо, що країна має гарантувати безпеку та ефективність 

платіжних систем, здійснювати контроль за належним формуванням 

банківської безпеки та сприяти недопущенню або припиненню 

протиправних і кримінальних дій, таких як шахрайство, злам 

електронних систем, крадіжка грошей і документів, розбій та ін. 

Банківська установа має враховувати ризики зовнішнього та 

внутрішнього середовища та проводити аналіз ризиків банківських 

операцій (активних, пасивних, кредитних, із цінними паперами, на 

міжбанківському ринку тощо) і планувати шляхи їх зниження (ризик-

менеджмент). Вплив внутрішнього середовища зумовлює виникнення 
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загроз, які можуть перешкоджати процесу реалізації стратегічних 

напрямків розвитку банків з точки зору прибутковості та мінімізації 

ризиковості. Загалом, банківська установа має визначити цілі, підходи 

й завдання та сформувати чіткий механізм задля забезпечення 

належного рівня економічної безпеки. Важливе значення в безпеці 

банку є дотримання банківської таємниці – обов’язок банку зберігати 

у таємниці особисті дані клієнта, стан їх рахунків і виконувані ними 

фінансові операції. 

Отже, формування системи безпеки банківських установ є 

комплексною проблемою, вирішення якої потребує формування 

напрямів і завдань, які визначає банк на кожному окремому етапі його 

розвитку. Обсяг завдань економічної безпеки потребує системного 

підходу та врахування внутрішніх та зовнішніх факторів у певному 

часовому інтервалі. 
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НОРМАТИВ ЛІКВІДНОСТІ NSFR: МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ 

  

Відповідно до рекомендацій Базельського комітету в Україні 

триває процес запровадження нового етапу вдосконалення системи 


