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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов банки повинні приділяти більшу

увагу проблемам, що пов'язані з підвищеним рівня пев�

ного виду ризику з метою розбудовувати принципів бан�

ківського нагляду та з урахуванням специфіки надання

дистанційних банківських послуг. Адже сучасна сфера

інформаційних технологій, яка пов'язана з банками,

характеризується високим ступенем невизначеності.

Зрештою, прискорення модернізації інформаційних

систем приводить до підвищення вимог до адаптацій�

них здатностей персоналу банків і підвищує ризик труд�

нощів при переході до усе більш складних комплекс�

них електронних розрахунків. Все це підтверджує акту�

альність поточного дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В нинішніх умовах питання функціонування бан�

ківської системи досліджували видатні вчені, зокрема,

А.Г. Андрєєв [1], Н.С. Барабаш [3], О. Барановский [4]

та ін.

Проте механізми державного регулювання ризиків

банківської діяльності потребують подальшого розвит�

ку та вдосконалення.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є вдосконалення механізмів держав�

ного регулювання ризиків банківської діяльності.

Для досягнення поставленої мети в роботі пропо�

нується поставити та вирішити такі завдання:

— сформувати класифікацію банківських ризиків;

— виділити принципи функціонування механізмів

державного регулювання ризиків банківської діяль�

ності.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ключовим ризиком у банківській сфері є операцій�

ний ризик, тобто ризик втрати прибутку або дефіциту

внаслідок недосконалого здійснення повсякденних бан�

ківських операцій. Стосовно технологій дистанційного

надання банківських послуг фахівці виділяють три різно�

види операційних ризиків: зона функціонування систе�

ми безпеки; залучення третіх сторін, які будуть надава�

ти певні види послуг електронного банкінгу (аутсорсинг)

та розробка нових технологій банком.

 У першому випадку мова йде про можливі порушен�

ня в процесах роботи електронного носія стосовно пе�

редачі, обробки викривлення інформації, її знищення,

перехоплення або зловживання нею в результаті тех�

нічної несправності, помилки або шахрайства персона�

лу і клієнтів. Крім того, не виключені збої у функціону�

ванні банківської інформаційної системи, виникнення

перевантажень внаслідок недоліку електроенергії, не�

доліки програмного забезпечення обчислювальних си�

стем і цільові атаки на сервери у вигляді шахрайських

запитів.

Другий потенційний операційний ризик — це надан�

ня інтенсивних електронних банківських послуг через

спеціалізовані фірми (у першу чергу банки співпрацю�

ють з компаніями, які розробляють програми), знижен�

ня бюджету інвестицій й наймання дорогих експертів,

які особливо важливі для невеликих фінансових уста�

нов. У той же час банки залежить від таких партнерів, і

загальний рівень обслуговування банку починає впли�

вати на результати роботи декількох, часто не зв'яза�

них компаній, співробітники яких не розуміють систему

банкінгу. Складність ситуації підсилюється тим, що при

залученні фірми можна передавати будь�які функції

субпідряду, у тому числі за кордоном. Крім того, вузь�
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кість асортиментів контрагентів із пристойним рівнем

кваліфікації збільшує концентрацію ризику [3].

Великого значення в нинішніх умовах набувають

юридичні ризики у зв'язку з введенням нової юридич�

ної бази й директив регулюючих органів, а також чітке

визначення прав і обов'язків контрагентів. Юридичні

реалії обробляються повільніше, ніж економічні, і ця

відмінність є особливо помітною у динамічній сфері e�

banking. Нижче наведені певні аспекти юридичних ри�

зиків для е�банкінгу.

— не всі країни прийняли закон про електронні

підписи й терміни дії договорів, які було укладено в

електронному вигляді;

— існують особливі вимоги дотримання принципу

"знай свого клієнта" щоб не вплутати банківський бізнес

у боротьбу за відмивання грошей і тероризм;

— банку складніше забезпечити необхідний рівень

захисту законом особистої інформації про клієнтів

(особливо якщо сайт банку зв'язаний із сайтом елект�

ронних фінансових супермаркетів);

— банки, як центри сертифікації щодо виробництва

першокласних сертифікатів і підтвердження аутентич�

ності цифрового підпису, можуть стати об'єктом юридич�

ної відповідальності, якщо використання даних сертифі�

катів були задіяні в операціях, що зазнали збитків [2].

За нинішніх умов швидко розповсюджуються репу�

таційні ризики в електронному обслуговуванні. Вони кон�

тролюються для зменшення відтоку депозитів клієнтів

при демпінгу акцій, та як наслідок запобігання розвитку

негативної суспільної думки про діяльність банку.

Ризик ліквідності й валютний ризик в державному

регулюванні стають дуже актуальними для банків. Адже

при довгостроковому іпотечному кредитуванні загост�

рюється проблема забезпечення механізмів ліквідності

балансу вітчизняних банків. Самі власники банків став�

лять на одне з перших місць ризик ліквідності з усього

спектра банківських ризиків. Ситуація неліквідності у

банку може виникнути через те, що його ресурсна база

іпотечних кредитів формується переважно за рахунок

залучення короткострокових депозитів та кредитів.

Тому банк не має можливості повністю покрити термі�

нові зобов'язання за пасивними операціями, оскільки в

разі їх вилучення не зможе швидко перетворити довго�

строкові іпотечні кредити в грошові кошти. Така ситуа�

ція є характерною для українських банків, що займа�

ються довгостроковим кредитуванням під заставу не�

рухомості, та є проблемою у сучасних умовах держав�

ного регулювання зазначеними процесами [4].

Валютні ризики в системі державного регулювання

фінансовою безпекою держави є частиною комерційних

ризиків, до яких схильні учасники міжнародних еконо�

мічних відносин. Адже валютний ризик — це ризик втрат

при купівлі�продажі іноземної валюти за різними кур�

сами або внаслідок їх постійного коливання. Такий вид

ризику або ризик курсових втрат, пов'язаний з інтерна�

ціоналізацією ринку банківських операцій, створенням

транснаціональних (спільних) підприємств та банківсь�

ких організацій і диверсифікацією їхньої діяльності, і

являє собою можливість грошових втрат у результаті

коливань валютних курсів. При цьому механізм держав�

ного регулювання зміни курсів валют по відношенню

один до одного регулюється численними чинниками,

наприклад: у зв'язку зі зміною внутрішньої вартості ва�

лют, постійним перетіканням грошових потоків із краї�

ни в країну, спекуляцією тощо. Ключовим чинником у

цьому контексті є ступінь довіри до валюти резидентів і

нерезидентів. Довіра до валюти — це складний багато�

факторний критерій, що складається із кількох показ�

ників, наприклад: показник довіри до політичного ре�

жиму, ступеня відкритості країни, лібералізації еконо�

міки і режиму обмінного курсу, експортно�імпортного

балансу країни, базових макроекономічних показників

і віри інвесторів у стабільність розвитку країни в май�

бутньому.

Валютний ринок завжди характеризується своєю

нестійкістю і непередбаченістю. Це пояснюється над�

звичайно швидкою реакцією учасників валютного рин�

ку на політичні й економічні зміни у світі, а також знач�

ною мірою може бути пов'язане зі спекуляціями. Тому

ризик несплати по терміновим валютним операціям за�

лежить від кредитоспроможності інвестора і терміну

контракту. Чим більший цей термін, тим вища мож�

ливість зміни курсу і несплати [1].

 Тому на сучасному етапі необхідно вдосконалюва�

ти співробітництво національного банківського нагля�

ду агентств із органами нагляду не тільки закордонних

країн, а й інших сфер економіки держави. Потрібно ви�

брати низку принципів управління ризиками в сфері по�

слуг електронного банкінгу для керівництва банків у

ході нормального ведення бізнесу. Принципи механізмів

державного регулювання ризиками при цьому поділя�

ються на три великі групи.

1. Механізми нагляду керівництва банку. Перш ніж

Банк почне надавати електронні послуги міжнародним

клієнтам, Рада директорів повинна прийняти чіткі стра�

тегічні установки за даним напрямом та створити ефек�

тивну систему моніторингу операцій, які здійснюються за

допомогою електронних засобів. Нові проекти у сфері

e�banking, які можуть чинити значний вплив на конфігу�

рацію банкінгу та ризики їх впровадження, повинні розг�

лядатися на засіданнях Ради директорів з підготовкою

поглибленого стратегічного аналізу й детальною оцінкою

з погляду співвідношення очікуваних витрат і доходів.

Управління повинне бути дуже динамічним і має забез�

печити негайне й ефективне реагування на будь�які про�

блеми; для цього необхідним є створення системи попе�

редження керівних органів про виникнення негативних

тенденцій. Рада директорів і Правління зобов'язано до�

битися інтеграції процесу управління ризиками у сфері

онлайн послуг та формуванні потужного банківського

механізму управління ризиками. Комплекс питань, пов'я�

заних з електронними послугами за кордоном, вимагає

особливої уваги управління.

2. Впровадження комплексного управлінської про�

цедури з метою підтримки необхідного рівня держав�

ного регулювання безпеки інформаційних технологій.

Гарантування безпеки банківських активів є одним

з найважливіших обов'язків ради директорів і топ�ме�

неджерів. Для виконання цього завдання необхідно

зосередитися на наступних основних питаннях:

— призначення певних осіб (крім аудиторів) відпо�

відаючими за ситуації в зазначеній сфері;

— формулювання твердих правил для моніторингу

спроби вторгнення в мережі комунікацій і для запобі�
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гання несанкціонованого доступу до комп'ютерних тех�

нологій, програмного забезпечення і баз даних;

— регулярний перегляд заходів безпеки з метою

впровадження останніх технологічних досягнень і своє�

часну модернізацію програм, які використовуються.

3. Організація взаємодії з партнерами, які надають

певні види послуг електронного банкінгу. Керівні орга�

ни банку повинні постійно оцінювати рівень співробіт�

ництва з постачальниками спеціалізованих послуг. Крім

того, необхідно встановити практику проведення пері�

одичних перевірок систем і операцій, у тому числі — у

системі управління ризиками.

Якщо загальна політика механізмів забезпечення

безпеки інформаційних технологій визначається керів�

ництвом банку, то прямою побудовою відповідних сис�

тем повинні займатися фахівці середнього рівня, робо�

та яких спрямована на впровадження таких принципів.

1. Міжнародна аутентифікація клієнтів, які викори�

стовують електронні канали. Багатофакторна аутенти�

фікація (за допомогою декількох методів) забезпечує

більш високий рівень захисту, який є особливо важли�

вим у поширенні послуг електронного банкінгу інозем�

ним клієнтам. Підключення до системи e�banking необ�

хідно ретельно контролювати (для запобігання заміщен�

ня аутентифікованих клієнтів іншими особами).

2. Відмова для онлайн�транзакцій у випадку виник�

нення надзвичайних ситуацій чи ризику їх настання.

Надійним засобом уникнення неналежного укладання

електронної угоди є використання сертифікатів цифро�

вого підпису, коли кожна договірна сторона має свої

власні пари ключів (шифри). Через секретний ключ ство�

рюється цифровий підпис і зашифрований текст, і за

допомогою відкритого ключа здійснюють розшифров�

ки й засвідчується документ. Банк сам може стати цен�

тром сертифікації та видавати сертифікати, або вико�

ристовувати послуги незалежних центрів. В останньому

випадку необхідно вибрати організації, які надають та�

кого ж рівня аутентифікацію, як і банк.

3. Ефективний контроль за процедурою авторизації

та доступу до системи e�banking, баз даних і додатків.

Головне в організації такого контролю є гарантування

безпеки баз даних, які зберігають інформацію на права

авторизації й доступ до тих чи інших операцій.

4. Цілісність таких операцій і записів у сфері онлайн�

послуг. Усі послуги в системі інтернет�банкінгу повинні

бути організовані таким чином, щоб добитися підвищен�

ня стійкості операцій і запису крадіжок і викривлень, а

також одержати майже повну гарантію виявлення будь�

яких несанкціонованих змін. Цілісність даних повинна

ретельно перевірятися у періоди модернізації комп'ю�

терних систем й програм.

5. Точний облік операцій, зроблених за допомогою

електронних засобів. При цьому необхідно враховувати

критичність обліку операцій, як надаються у таких сферах:

— відкриття, змінення й закриття рахунку клієнта;

— операція впливу на стан балансу банку;

— дозвіл на перевищення обмеження, що поперед�

ньо повинно бути погоджено з клієнтом;

— зміна або скасування права на доступ до систе�

ми e�banking.

6. Конфіденційність інформації ключових положень

банку. Усі важливі дані й записи повинні бути захищені

під час передачі через відкриті та закриті комунікаційні

мережі і можуть бути доступні лише тим агентам і сис�

темам, які мають відповідні повноваження та пройшли

процедуру аутентифікації [5].

Стандарти, розроблені в системі державного регу�

лювання для гарантій конфіденційності, банк повинен

поширити на сторонні організації, які залучені до надан�

ня електронних послуг. Усі зразки доступу до таких да�

них і записів повинні бути зареєстровані.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, у результаті проведення даного дос�

лідження було отримано такі результати.

1. Сформовано класифікацію банківських ризиків.

Зокрема виділено різновиди операційних, юридичних,

репутаційних та валютних ризиків.

2. Виділено принципи функціонування механізмів

державного регулювання ризиків банківської діяль�

ності. Зазначено, що ключовими серед них є механізми

нагляду керівництва банку, організація ефективної взає�

модії з партнерами в контексті розвитку електронного

банкінгу та впровадження механізмів міжнародної

аутентифікації клієнтів.

Література:

1. Андреев А.Г. Правовые основы финансового

контроля / А.Г. Андреев, А.Д. Соменков // Финансы.

— 2009. — № 12. — С. 62—64.

2. Базась М.Ф. Методика та організація фінансо�

вого контролю: підруч. для студ. вищ. навч. закл. /

М.Ф. Базась. — К.: МАУП, 2004. — 440 с.

3. Барабаш Н.С. Удосконалення системи державно�

го фінансового контролю / Н.С. Барабаш, М.О. Нико�

нович // Фінансовий контроль. — 2005. — № 3. — С.

44—47.

4. Барановський О. Антикризові заходи урядів і

центральних банків зарубіжних країн / О. Барановсь�

кий // Вісник НБУ. — 2009. — № 4. — С. 8—19.

5. Шквіра В. Інформаційні технології і системи в

Україні / В. Шквіра // Інтелектуальна власність. —

2010. — № 9. — С. 169—173.

References:

1. Andreyev, A. G. (2009), "Legal bases of financial

control", Moscow, Russian Federation.

2. Bazas, M. F. (2004), "Metodyka ta orhanizatsiia

finansovoho kontroliu" [Technique and organization of

financial control], Kyiv, Ukraine.

3. Barabash, N. S. (2005), "Udoskonalennia systemy

derzhavnoho finansovoho kontroliu" [Improvement of

system of the state financial control], Kyiv, Ukraine.

4. Baranovs'kyy, O. (2009), "Antykryzovi zakhody

uryadiv i tsentral'nykh bankiv zarubizhnykh krayin" [The

anti�recessionary actions of governments and central

banks of foreign countries], Kyiv, Ukraine.

5. Shkvira, V. (2010), "Informatsiyni tekhnolohiyi i

systemy v Ukrayini" [Information technologies and systems

in Ukraine], Kyiv, Ukraine.

Стаття надійшла до редакції 03.09.2017 р.


