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Боротьба зі злочинністю в банківському секторі як метод забезпечення його стабільності (дані з
України)
Ефективна система боротьби зі злочинністю в банківському секторі здатна забезпечити стабільність банківської
системи України. Розробка такої системи вимагає аналізу інституційних інструментів державної політики для протидії
загрозі стабільності банківської системи. У статті запропоновано концепцію протидії злочинності в банківській системі
України на основі аналізу наукових статей, що стосуються цієї проблеми, відповідних положень нормативно-правових
актів, а також вивчення функцій правоохоронних органів, окремих органів виконавчої влади, центральних органів
державної влади, державних колегіальних органів, територіальних відділів НБУ, українських банків і їх відділень,
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, міжнародних установ і клієнтів банку.
Встановлено, що стабільність банківської системи України може бути забезпечена ефективною взаємодією всіх
суб'єктів боротьби зі злочинністю в банківському бізнесі. Перекриття їхніх функцій та певні колізійні норми негативно
впливають на забезпечення стабільності банківської системи суб'єктами протидії банківській злочинності. Тому
необхідно розробити алгоритм співпраці між відповідними суб'єктами протидії та відобразити його в Стратегії
банківської та фінансової безпеки на законодавчому рівні. Оптимізація статистичної звітності про злочинність у
банківському секторі України в більш інформативному форматі вимагає даних як про окремі види банківських злочинів,
так і про осіб, які їх вчиняють. У рамках роботи Громадської ради Національного банку України необхідно організувати
регіональні громадські ради та забезпечити співпрацю клієнтів банку та місцевих банківських установ. Можна
припустити, що розробка ефективних механізмів захисту прав та законних інтересів вкладників і кредиторів, а також
боротьба з криміналізацією банківського сектору будуть головними завданнями цих регіональних громадських рад.
Відповідні нововведення потребують внесення змін до Положення про Громадську раду НБУ.
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Борьба с преступностью в банковском секторе как метод обеспечения его стабильности (данные из
Украины)
Эффективная система борьбы с преступностью в банковском секторе способна обеспечить стабильность банковской
системы Украины. Разработка такой системы требует анализа институциональных инструментов государственной
политики для противодействия угрозе стабильности банковской системы. В статье предложена концепция
противодействия преступности в банковской системе Украины на основании анализа научных статей, касающихся этой
проблемы, соответствующих положений нормативно-правовых актов, а также изучения функций правоохранительных
органов, отдельных органов исполнительной власти, центральных органов государственной власти, государственных
коллегиальных органов, территориальных отделений НБУ, украинских банков и их отделений, Фонда гарантирования
вкладов физических лиц, международных организаций и клиентов банка.
Установлено, что стабильность банковской системы Украины может быть обеспечена путем эффективного
взаимодействия всех субъектов борьбы с преступностью в банковском бизнесе. Перекрытие их функций и некоторые
коллизионные нормы отрицательно влияют на обеспечение стабильности банковской системы субъектами
противодействия банковской преступности. Поэтому необходимо разработать алгоритм сотрудничества между
соответствующими субъектами противодействия и отобразить его в Стратегии банковской и финансовой безопасности
на законодательном уровне. Оптимизация статистической отчетности о преступности в банковском секторе Украины в
более информативном формате требует данных как об отдельных видах банковских преступлений, так и о
совершающих их лицах. В рамках работы Общественного совета Национального банка Украины необходимо
организовать региональные общественные советы и обеспечить сотрудничество клиентов банка и местных банковских
учреждений. Предполагается, что разработка эффективных механизмов защиты прав и законных интересов вкладчиков
и кредиторов, а также борьба с криминализацией банковского сектора будут главными задачами этих региональных
общественных советов. Соответственные нововведения требуют внесения изменений к Положению об Общественном
совете НБУ.
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