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Банківська безпека України: сучасний рівень та шляхи його підвищення
Банківські установи України здійснюють свою діяльність під впливом постійно існуючих ризиків різного
спрямування, які створюють для них небезпечні ситуації. За таких умов банки повинні приділяти підвищену увагу
забезпеченню своєї безпеки. У статті досліджено теоретичні підходи до поняття «банківська безпека»,
проаналізовано рівень банківської безпеки як складової фінансової та економічної безпеки держави, визначені
шляхи підвищення її рівня. Дослідження банківської безпеки здійснювалось на матеріалах Національного банку
України та інших банків, що входять до банківської системи країни.
Сучасний стан банківської системи свідчить про зниження з 2014 р. рівня її безпеки в зону «небезпечності». Цьому
сприяють значні частки «проблемних» кредитів та іноземного капіталу в статутному капіталі банків; переважання
короткострокового кредитування над довгостроковим; тривала збитковість і низька ліквідність активів банків.
У контексті досягнення фінансової безпеки держави банківська безпека є гарантом її досягнення. Тому в статті
окреслені напрями удосконалення роботи банківських установ і банківської системи в цілому, що дозволить у
короткій перспективі підвищити рівень банківської безпеки. Це, насамперед, законодавче закріплення захисту прав
кредиторів, розширення процесу кредитування, у тому числі в іноземній валюті з переважанням довгострокових
кредитів, робота банків у напрямку збільшення прибутковості активів, оптимізація адміністративних витрат,
освоєння та використання новітніх інформаційних технологій для забезпечення ефективної діяльності банків та їх
інформаційної безпеки.
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Банковская безопасность Украины: современный уровень и пути его повышения
Банковские учреждения Украины осуществляют свою деятельность под влиянием постоянных рисков разной
направленности, которые создают для них опасные ситуации. При таких обстоятельствах банки должны уделять
повышенное внимание обеспечению своей безопасности. В статье исследованы теоретические подходы к понятию
"банковская безопасность", проанализирован уровень банковской безопасности як составляющей финансовой и
экономической безопасности государства, определены пути повышения ее уровня. Исследование банковской
безопасности производилось на материалах Национального банка Украины и других банков, которые входят в
банковскую систему страны.
Текущее состояние банковской системы говорит о снижении с 2014 года уровня ее безопасности в зону
"опасности". Этому способствуют существенная доля "проблемных" кредитов и иностранного капитала в уставном
капитале банков; превосходство краткосрочного кредитования над долгосрочным; длительная убыточность и
низкая ликвидность активов банка.
В контексте достижения финансовой безопасности государства банковская безопасность является гарантом ее
достижения. Поэтому в статье очерчены направления улучшения работы банковских учреждений и банковской
системы в целом, что позволит в краткосрочной перспективе повысить уровень банковской безопасности. Это,
прежде всего, законодательное закрепление защиты прав кредиторов, расширение процесса кредитования, в том
числе в иностранной валюте с превосходством долгосрочных кредитов, работа банков в направлении увеличения
прибыльности активов, оптимизация административных затрат, освоение и использование новейших
информационных технологий для обеспечения эффективной деятельности банков и их информационной
безопасности.
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