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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

В сучасних умовах розвитку економіки України велика увага приділяється економічній безпеці 

держави. Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека. Фінансова 

безпека насамперед пов’язана з економічним розвитком країни та її регіонами в цілому. Останнім часом 

фінансова безпека держави перебуває під загрозою, оскільки у 2014 році Україна пережила 

безпрецедентне поєднання політичної, фінансово-економічної та банківської криз. Конфлікт на сході 

України та анексія АР Криму разом із накопиченими у попередні роки макроекономічними 

дисбалансами зруйнували макрофінансову стабільність держави. Наслідки цих явищ можуть призвести 

до катастрофічних проблем, а саме: занепаду галузей промисловості, банкрутства суб’єктів 

господарювання і, зрештою, підриву системи життєзабезпечення держави з подальшою втратою її 

суверенітету.  

Фінансову безпеку держави ототожнюють з фінансовою системою, тому структура фінансової 

безпеки держави повинна включати такі сектори, як і фінансова система (рис.1). 
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Рис.1. Структура фінансової безпеки держави (узагальнена інформація автором) 

 

Оскільки банки є одночасно суб’єктами грошово-кредитного, валютного, банківського, страхового та 

фондового секторів, тому стан банківської системи визначає рівень фінансової безпеки в цілому. 

І саме даний момент потребує нагального вирішення питання щодо забезпечення фінансової безпеки 

банківської системи України. Оскільки банківська система має ряд проблем, а саме: значна девальвація 

гривні, вилучення депозитів, неповернення кредитів, спад в економіці, недостатній рівень 

корпоративного управління зумовили погіршення якості кредитного портфелю банків, що призводить до 

їх банкрутства. 

Щоб підтримати фінансову безпеку банківської системи необхідно зробити кілька наступних кроків: 

1) Розробити рекомендації по удосконаленню заходів фінансової безпеки держави. 

2) Запобігати і протидіяти корупції. 

3) Виводити з ринку проблемні неплатоспроможні банки і банки, які не збільшили за рахунок своїх 

грошових коштів капітал, а також банки, що займалися відмиванням коштів. 

4) За рахунок емісії гривні відновити ліквідність банків. 

5) Необхідно вирішувати низку невирішених проблем у податковій сфері. Оскільки українці масово 

вилучають депозити з банків, тому необхідно скасувати податок на доходи по депозитах. 

6) Здійснювати контроль за часткою іноземного банківського капіталу в загальному обсязі 

банківського капіталу. 

7)  Якомога більше скоротити використання готівкової іноземної валюти в якості засобу платежу 

шляхом встановлення вичерпного переліку випадків, коли розрахунки можуть здійснюватися в 

готівковій іноземній валюті, а всі інші розрахунки на території України повинні здійснюватися в гривні. 

Оскільки, в Україні існує розгалужена банківська система, в тому числі мережа пунктів обміну іноземних 

валют, яка дозволяє без перешкод здійснювати валютно-обмінні операції. 

Оскільки, на фінансову безпеку будь-якої держави впливають саме такі фактори як: рівень фінансової 

незалежності (при цьому велике значення відіграють розміри  зовнішньої фінансової допомоги з боку міжнародних 

фінансових інституцій, економічних угруповань, урядів окремих країн, обсяг іноземних інвестицій у національну 
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економіку); характер фінансово-кредитної політики (як внутрішньої, так і зовнішньої), яку проводить держава; 

політичний клімат у країні; рівень законодавчого забезпечення функціонування фінансової сфери. Отже, фінансова 

безпека держави має як внутрішній, так і зовнішній аспекти, тому необхідно дотримуватися всіх етапів 

забезпечення фінансової безпеки банківського сектору економіки України (рис.2). 
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Рис. 2. Етапи забезпечення фінансової безпеки банківського сектору економіки України 

(узагальнено автором) 

 

Отже, безпека банківської системи є однією із найважливіших проблем, що стоїть перед державою, 

оскільки діяльність банків впливає на соціально-економічний розвиток держави та, як наслідок, і 

фінансову безпеку держави. Фінансова безпека окремого банку взаємопов’язана з безпекою банківської 

системи в цілому. Проблеми, що виникають в окремих банках спричинюють загрозу стабільності 

банківської системи держави. Саме фінансова безпека банківської системи є одним із важелів для 

досягнення комерційної мети банків – збільшення прибутку, накопичення капіталу, захисту їх від 

ризиків, а також зміцнення позицій на ринку банківських послуг. І ми повинні пам’ятати, що без 

забезпечення фінансової безпеки практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоїть перед 

Україною. 
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