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Трусова Н. В., Чкан І. О. Платіжні системи в Україні та ризики їх функціонування
Метою статті є визначення основних аспектів розвитку сучасного стану електронних платіжних систем в Україні та узагальнення основних 
ризиків порушення їх функціонування. Проведене дослідження систематизувало інформацію щодо функціонування платіжних систем (внутріш-
ньодержавних і міжнародних) і форм розрахунків в Україні (готівкової, безготівкової – електронної). Серед більш ніж 80 внутрішньодержавних і 
міжнародних платіжних систем, створених банками та небанківськими установами, Національний банк України визначає такі категорії важ-
ливості платіжних систем в Україні з метою гарантування їх безперервного та стабільного функціонування – системно важливі, соціально 
важливі та важливі. Визначено, що в Україні на законодавчому рівні, з урахуванням світових тенденцій, активно відбувається модернізація пла-
тіжної інфраструктури, особливо в напрямі захисту прав споживачів фінансових послуг в онлайн-просторі. Разом із появою нових технологій 
електронного банкінгу, можливостей урізноманітнювати продуктовий ряд дистанційних послуг виникають і нетипові для традиційної банків-
ської діяльності загрози внутрішнього та зовнішнього характеру. Дослідженням систематизовано ключові ризики, притаманні функціонуючим 
платіжним системам: правовий, фінансовий (загальний комерційний ризик, ризик ліквідності, комерційний ризик), розрахунковий, операційний, 
системний. Визначено, що основним ризиком у банківській та небанківській сферах є операційний ризик – ризик втрати прибутку через помилки 
здійснення щоденних традиційних фінансових операцій. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають у пошуку та реалізації 
дієвих механізмів мінімізації або недопущення ризиків електронних платіжних систем.
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bank institutions, the National Bank of Ukraine defines the following categories of importance of payment systems in Ukraine in order to ensure their continuous 
and stable functioning – systemically important, socially important and important. It is determined that in Ukraine at the legislative level, taking into account 
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В умовах сьогодення сучасні інститути фінансо-
вої сфери повинні бути універсальними грав-
цями на ринку фінансових послуг. Це має про-

являтися в безперервному вдосконаленні та розши-
ренні продуктового ряду, максимально враховуючи 
інтереси обох сторін – як фінансового інституту, так і 
їх клієнтів. Поява та швидкий розвиток ІТ-технологій 
і необхідність впровадження інноваційних продуктів 
у всіх сферах вимагає максимально активно викорис-
товувати для цього можливості Інтернет-простору. 
І поняття «електронні розрахунки», «електронний 
банкінг» все частіше стають синонімами поняття 
«платіжна система». Розробка, впровадження ви-
сокотехнічних елементів дистанційного обслугову-
вання значно спрощує надання банківських і небан-
ківських послуг, дозволяючи клієнтам самостійно 
здійснювати велику кількість операцій з власними 
коштами на рахунках за умови доступу до мережі Ін-
тернет і можливості використання електронних де-
вайсів. Але дистанційне обслуговування при всіх пе-
ревагах, особливо за нестійких умов функціонування 
економіки, як і будь-яка фінансова операція, несе 
певні ризики, пов’язані як з шахрайськими діями, так 
і з політичними розбіжностями. 

Комплексний процес розвитку платіжного про-
стору в країні залежить від беззаперечної взаємодії 
банківської системи, уповноважених державних ор-
ганів і небанківських інститутів як національного, 
так і міжнародного статусів. Цей процес повинен 
враховувати потреби та інтереси, перш за все, націо-
нального фінансового сектора. В умовах фінансово-
економічної нестабільності актуальним стає фор-
мування єдиної політики з виявлення та управління 
ризиками при безготівкових розрахунках. 

Підвищення якості надання фінансових послуг 
обумовлює активне дослідження питань пошуку су-
часних інструментів дистанційного обслуговування 
з урахуванням вимог сучасних потреб суспільства 
та практичних досягнень світового досвіду. Разом із 
розвитком індустрії технологій та інновацій у фінан-
совій сфері виникають і нові ризики. Значні наукові 
здобутки з проблематики забезпечення безризиково-
го функціонування платіжних систем висвітлюються 
в працях багатьох науковців і практиків, таких як  
Б. Адамик [1], І. Домінова [8; 10], Г. Карчева [6], С. Мі- 
щенко, Л. Примостка, О. Дзюблюк та інших. Проте 
багато аспектів даної проблематики залишається не-
достатньо дослідженими, включаючи ризики, тому 
пошук прийомів і методів виявлення, уникнення й 
управління ризиками платіжних систем залишається 
актуальним.

Метою і завданням дослідження є визначен-
ня стану розвитку електронних платіжних систем в 
Україні та виявлення основних ризиків порушення їх 
функціонування.

Форми розрахунків і види грошей з урахуван-
ням швидкозмінного попиту на них змінюються дуже 

стрімко. Якщо в Україні, згідно із законодавством ви-
значено дві форми грошей – готівкова (у формі гро-
шових знаків) та безготівкова (у формі записів на ра-
хунках у банках), то стосовно видів грошей і платіж-
них систем Національний банк постійно працює над 
адаптацією та гармонізацією законодавства України 
до вимог Європейського Союзу, створює умови для 
функціонування ринку електронних грошей. Крім 
того, світ все більше йде в «digital», і електронні гро-
ші, як один з інструментів вирішення розрахункових 
питань, набирають популярності.

Оскільки переважна частка платежів електро-
нними грошима здійснюється в мережі Інтернет  
у режимі онлайн, спеціалізовані фінансові установи, 
комерційні банки та підприємства створюють свої 
платіжні системи на основі електронних грошей, які 
містять набір певних правил щодо проведення пла-
тежів електронними грошима та правил захисту від 
шахрайства, відповідні бар’єри входу в систему, тобто 
вимоги щодо авторизації та підтвердження платежу, 
програмне забезпечення та організації, які здійсню-
ють самі розрахунки в режимі онлайн. Як правило, 
діяльність таких платіжних систем узгоджуються із 
центральними банками або іншими органами, які ре-
гулюють платежі та розрахунки в національному або 
міжнародному масштабах [1, с. 71].

В Україні загальні засади функціонування платіж-
них систем і систем розрахунків регламенту-
ються низкою нормативних актів, ключовими з 

яких є: закони України «Про Національний банк Укра-
їни», «Про банки і банківську діяльність», «Про пла-
тіжні системи та переказ коштів в Україні», Положен-
ня про порядок емісії електронних платіжних засобів 
і здійснення операцій з їх використанням, Постанова 
правління Національного банку України «Про затвер-
дження Положення про нагляд (оверсайт) платіжних 
систем та систем розрахунків в Україні»; іншими зако-
нодавчими актами України та нормативно-правовими 
актами Національного банку України.

У Законі України «Про платіжні системи та пере-
каз коштів в Україні» визначено, що «платіжна систе-
ма – платіжна організація, учасники платіжної систе-
ми та сукупність відносин, що виникають між ними 
при проведенні переказу коштів». Переказ грошей в 
Україні здійснюється за допомогою внутрішньодер-
жавних (платіжна система, в якій платіжна організація 
є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забез-
печує проведення переказу коштів виключно в межах 
України) та міжнародних платіжних систем (платіжна 
система, в якій платіжна організація може бути як ре-
зидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою ді-
яльність на території двох і більше країн та забезпечує 
проведення переказу коштів у межах цієї платіжної 
системи, у тому числі з однієї країни в іншу) [2].

Сьогодні в Україні функціонують більше 80 вну-
трішньодержавних і міжнародних платіжних систем, 
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створених банками та небанківськими установами. 
Національним банком України створено дві внутріш-
ньодержавні платіжні системи: система електро-
нних платежів (СЕП) і Національна платіжна система 
«Український платіжний простір» (НПС «Простір»). 
На основі зарубіжного досвіду НБУ почав здійснюва-
ти оверсайт платіжних систем і систем розрахунків з 
метою гарантування їх безперервного та стабільно-
го функціонування. Відповідно до статті 41 Закону 
України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні» діяльність Національного банку з оверсай-
та включає визначення категорії важливості платіж-
них систем в Україні (системно важливі, соціально 
важливі та важливі платіжні системи). Критеріями 
визначення важливості платіжних систем є обсяги 
операцій і види послуг, які надаються платіжними 
системами (табл. 1).

них платежів та платіжну інфраструктуру України 
відповідно до світових тенденцій. У 2021 р. Націо-
нальний банк планує активно працювати над перехо-
дом банків на міжнародний стандарт ISO 20022 (між-
народний стандарт і методологія створення описів 
бізнес-процесів, що супроводжуються обміном елек-
тронними фінансовими повідомленнями, проєкту-
вання схем і форматів цих повідомлень), метою якого 
є осучаснення фінансової інфраструктури України, 
підвищення конкурентоспроможності фінансової 
сфери країни та її інтеграція зі світовими ринками, а 
також посилення захисту інформації.

Емісію готівкових грошей в Україні монополь-
но здійснює Національний банк України, і в 
загальній грошовій масі готівкові гроші скла-

дають лише третину. А безготівкові гроші, зокрема 

Таблиця 1

Перелік платіжних систем, віднесених до категорій важливості за підсумками діяльності 2019 р.

№ з/п Платіжна система Платіжна організація Країна платіжної  
організації

1 Система електронних  
платежів Національний банк Україна

2 «MasterCard» MasterCard International Incorporated Сполучені Штати Америки

3 «Visa» Visa International Service Association Сполучені Штати Америки

4 «Western Union» Western Union Financial Services, Inc. / Western Union 
Network (France), SAS

Сполучені Штати Америки / 
Франція

5 «NovaPay» ТОВ «Пост Фінанс» Україна

6 «Поштовий переказ» ПАТ «Укрпошта» Україна

7 «Фінансовий світ» ТОВ «Українська платіжна система» Україна

8 «MoneyGram» MoneyGram Payment Systems, Inc Сполучені Штати Америки

9 «City 24» ТОВ «Фінансова компанія Фенікс» Україна

10 «FLASHPAY» ПАТ «Банк Фамільний» Україна

11 «RIA» Continental Exchange Solution, Inc Сполучені Штати Америки

12 INTELEXPRESS АТ «Мікрофінансова організація «Інтелекспрес» Грузія

Джерело: складено за даними [3].

Світовий простір є тією платформою, де всім 
учасникам платіжних систем дається можли-
вість необмежено урізноманітнювати їх про-

дуктову лінійку та оптимізувати витрати з метою 
максимізації фінансової вигоди. Так, у 2020 р. завдяки 
активній співпраці НПС «Простір» і міжнародної пла-
тіжної системи UnionPay в Україні з’явилася перша ко-
бейджингова платіжна картка «ПРОСТІР – UnionPay 
International». Картка дозволяє користувачам вільно 
розраховуватися нею не тільки в Україні, а й за кор-
доном – у 178 країнах світу, у тому числі розраховува-
тись в Інтернеті та знімати готівку в банкоматах.

Відповідно до Стратегії розвитку фінансового 
сектора та розвитку платіжної інфраструктури Украї-
ни НБУ продовжує модернізувати Систему електрон-

електронні, дозволено створювати й іншим банкам. 
Емісія електронних платіжних засобів у межах Укра-
їни проводиться виключно банками, що уклали до-
говір з платіжною організацією платіжної системи та 
отримали її дозвіл на виконання цих операцій. В За-
коні України [2] визначено: «електронний платіжний 
засіб – платіжний інструмент, який надає його дер-
жателю можливість за допомогою платіжного при-
строю отримати інформацію про належні держателю 
кошти та ініціювати їх переказ».

За І півріччя 2020 р. банками було випущено  
76 млн грн електронних грошей, що на 9,4 млн грн 
менше порівняно з аналогічним періодом 2019 р. 
Проте обсяги операцій з електронними гроши-
ма збільшились за даний період на 4831 млн грн  
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(9770 млн грн у І півріччі 2020 р., 4939 млн. грн у І півріч-
чі 2019 р.). На теперішній час функціонують 77 млн шт.  
е-гаманців з електронними грошима (у І півріччі  
2019 р. – 67,9 млн шт.). Максимальна сума електро-
нних грошей, яка може зберігатися на електронному 
пристрої, становить 4000 грн за умови його непопо-
нення. На умовах поповнення – 14 000 грн, при цьому 
сума розрахунків за допомогою такого пристрою не 
може перевищувати 62 000 грн на рік [4].

Національний банк України, як головний тво-
рець платіжного простору, постійно повинен 
працювати над забезпеченням та вдоскона-

ленням електронного банкінгу. Процеси глобалізації 
та досягнення вимог міжнародних стандартів бан-
ківської діяльності вимагають використання най-
новіших технічних інновацій платіжних послуг, які в 
більшості випадків українським законодавством чіт-
ко не врегульовані. Так, у листопаді 2020 р. було пред-
ставлено новий законопроєкт про платіжні послуги,  
в якому викладені осучаснені підходи до регулю-
вання діяльності ринку платежів та переказу коштів 
в Україні. Ключовим аспектом законопроєкту є орі-
єнтація на клієнта, зокрема посилення захисту прав 
споживачів фінансових послуг в онлайн-просторі. 
Зміст документа розроблений на основі сучасних 
вимог і враховує норми європейських регуляторних 
актів, зокрема Другої платіжної директиви (PSD2) та 
Директиви з електронних грошей (EMD).

Нове регулювання платіжного ринку передба-
чає такі системні зміни на ринку платіжних послуг [5]:
 введення дев’яти платіжних послуг і визна-

чення кола їх надавачів, з яких сім є фінансо-
вими, дві – нефінансовими;

 встановлення вимог до авторизації надавачів 
платіжних послуг і запровадження, зокре-
ма, можливості здійснення діяльності малих 
платіжних установ зі спрощеними до них 
правилами їх користування. Надавачі платіж-
них послуг набуватимуть статусу фінансових 
установ одночасно із правом надання платіж-
них послуг;

 здійснення небанківськими фінансовими 
установами платіжних операцій без обов’яз-
кової участі в платіжних системах;

 надання ліцензій на випуск електронних гро-
шей та емісія платіжних карток іншими нада-
вачами платіжних послуг, крім банків;

 визначення повноважень Національного бан-
ку щодо створення регуляторної платформи 
для тестування послуг, технологій та інстру-
ментів на платіжному ринку, заснованих на 
інноваційних технологіях, функціонування 
якої передбачає тісну взаємодію регулятора зі 
стартапами та їх потребами;

 формування підґрунтя для запровадження 
«відкритого банкінгу» в платіжній інфра-
структурі України;

 ведення рахунків, які відкриватимуться на-
давачами платіжних послуг для виконання 
платіжних операцій, зокрема уможливлення 
відкриття таких рахунків небанківськими на-
давачами платіжних послуг;

 забезпечення умов прозорості надання пла-
тіжних послуг через розширення інформацій-
ного поля для клієнтів;

 здійснення захисту прав користувачів з ме-
тою мінімізації кібершахрайства, незаконних 
дій з платіжними інструментами та засобами 
доступу до банківських та/або платіжних ра-
хунків тощо;

 підвищення вимог до безпеки платіжних опе-
рацій, використання постачальниками пла-
тіжних послуг посиленої автентифікації ко-
ристувачів у ризикових випадках.

Наголошуючи на тому, що сьогоднішні новації 
Національного банку України є клієнтоорієнтовани-
ми, у найближчій перспективі планується створення 
електронної гривні, можливість відкривати рахунки 
дистанційно, підписувати документи електронним 
підписом, поява альтернативних видів платежів, (на-
приклад, з використанням QR-кодів).

При використанні технологій електронного 
банкінгу виникає велика кількість нових, не-
типових для традиційної банківської діяль-

ності джерел компонентів банківських ризиків. Банки 
та клієнти в такій ситуації опиняються незахищеними 
від загроз, які можуть виникнути через упровадження 
недостатньо надійних технологій електронного бан-
кінгу та банківських автоматизованих систем, що їх 
реалізовують. У зв’язку з цим прийнято виділяти три 
основні «системні» фактори, що обумовлюють виник-
нення нових джерел компонентів банківських ризиків 
при впровадженні систем електронного банкінгу: 
 поява в банку клієнтів нового типу, які часто 

фактично самі відіграють роль операціоністів; 
 залучення третьої сторони, зокрема провай-

дерів, для забезпечення формування та під-
тримання функціонування систем дистанцій-
ного банківського обслуговування; 

 потенційна доступність банківських автома-
тизованих систем банків для несанкціонова-
ного доступу та мережевих атак [6, с. 123]. 

Зазначимо, що значний процент Інтернет-шах-
райств у банківській сфері складають маніпуляції із 
використанням платіжних карток і несанкціоновано-
го переказу коштів з рахунків клієнтів, які обслуго-
вуються за допомогою систем дистанційного обслу-
говування. Для протидії та уникнення цих та інших 
ризиків в онлайн-банкінгу розробляються та реалізу-
ються заходи на міжнародному та національному рів-
нях. Так, у 2017 р. Європейським Союзом прийнята 
Директива Європейського Парламенту та Ради «Про 
боротьбу з шахрайством та підробкою безготівкових 
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платіжних засобів та заміною Рамкового рішення 
Ради 2001/413/JHA», яка дозволяє виявити та засто-
сувати правові санкції до шахраїв у будь-якій країні. 
Національним банком України у 2018 р. було розро-
блено Рекомендації для зниження ризику шахрай-
ських операцій з питань упередження шахрайства з 
платіжними картками, з питань безпеки використан-
ня систем дистанційного банківського обслуговуван-
ня та з питань фінансового моніторингу.

Згідно з дослідженнями, проведеними неза-
лежною компанією KPMG [7, с. 12], частка продук-
тів і послуг, що реалізуються банками через цифрові 
канали, зростає. Так, 78% респондентів заявили, що 
понад чверть їхніх продуктів і послуг надається через 
цифрові канали, зокрема з’являються цифрові нео- та 
челенджер-банки, які реалізують свої продукти ви-
ключно через даний напрямок. В умовах зменшен-
ня кількості клієнтів, що утримують або знімають 
кошти з банківських рахунків завдяки доступності 
цифрового банкінгу та безготівкових платежів, необ-
хідність фізичної присутності клієнтів при наданні 
банківських послуг зменшується, результатом чого є 
глобальний тренд закриття банківських філій.

Управління ризиком шахрайства є обліково-ви-
тратною складовою для банківських установ. 
Згідно з результатами опитування банків 52% 

з них не відстежують вартісну величину. Це надає їй 
другорядного значення серед здійснюваних банком 
операцій і применшує значущість для директорату 
та комітетів з управління ризиками при ухваленні рі-
шення щодо бюджетних ресурсів та інвестицій. Крім 
того, 69% усіх операцій припадає на першу лінію за-
хисту, яка управляється працівниками бізнес-підроз-
ділів/співробітниками, що працюють безпосередньо 
з клієнтами; 31% всіх операцій припадає на другу лі-
нію захисту, побудовану на принципі групової безпе-
ки, яка здійснює нагляд за управлінням ризиками та 
комплаєнс-контроль бізнес-підрозділів [7, с. 15–16].

На даний момент не сформувалася єдина кла-
сифікація ризиків електронного банкінгу, однак зару-
біжні та вітчизняні вчені відзначають, що до ризиків, 
профіль яких значно розширюється в умовах впро-
вадження систем електронного банкінгу, доцільно 
відносити операційний, юридичний, стратегічний, 
репутаційний і ризик ліквідності. Стратегічний ри-
зик – це ймовірність відхилення від запланованих 
показників за умов неадекватної оцінки доцільності 
впровадження тої чи іншої системи електронного 
банкінгу. Ризик репутації – це ймовірні в перспек-
тиві фінансові втрати, зумовлені формуванням нега-
тивної суспільної думки про банківську установу за 
умов невідповідності системи електронного банкінгу 
вимогам ринку, незручного, складного та незрозу-
мілого інтерфейсу системи для клієнта. Юридичний 
ризик – це ймовірні фінансові втрати, які зумовлені 
порушенням банківською установою законодавчих і 

нормативних актів, що регламентують банківську ді-
яльність через автоматизовані системи банківського 
обслуговування [8, с. 157–158].

Національний банк України, враховуючи зару-
біжний досвід стандартів оверсайта платіжних сис-
тем, розробив методичні рекомендації з управління 
ризиками в платіжних системах та їх застосування 
банківськими та небанківськими установами. Типіза-
ція ризиків платіжних систем та їх характерні ознаки 
наведено в табл. 2.

Безперечно, дистанційне банківське обслуго-
вування, навіть за непандемічних умов розвитку но-
вітніх технологій (світова пандемія надала характер 
«складності» багатьом економічним процесам), по-
винно реалізовувати головну мету – максимально 
спрощувати клієнтам банку управління та розпоря-
дження своїми банківськими рахунками: від перегля-
ду по залишках на рахунках до здійснення платежів 
і переказів коштів за кордоном. Трендом в Інтернет-
банкінгу також є розширення можливостей для отри-
мання державних послуг без фізичного відвідування 
державної установи, лише за допомогою Інтернет-
порталу та свого банку.

Види шахрайства з платіжними картками і з 
мобільним телефоном та Інтернетом переважно 
здійснюються за допомогою методів шахрайства під 
назвою «соціальна інженерія», оскільки основною 
метою цього методу є отримання конфіденційної ін-
формації, що вказана на платіжній картці. Ризик шах-
райства з платіжними картками є найбільш пошире-
ним видом шахрайства в Україні сьогодні, і протягом 
останніх років спостерігається процес його нарощен-
ня за допомогою найпоширеніших форм шахрайства –  
вішинг і фішинг. Вішинг і фішинг – види шахрайства, 
направлені на отримання інформації про платіжну 
картку (номер карти, термін дії та CVV-код), яка до-
зволить заволодіти фінансовими ресурсами власника 
картки [10, с. 115–116].

21 січня 2021 р. набула чинності постанова Прав-
ління Національного банку України «Про затверджен-
ня Положення про здійснення контролю за дотриман-
ням банками вимог законодавства з питань інформа-
ційної безпеки, кіберзахисту та електронних довірчих 
послуг» [11]. Цим положенням Національний банк 
посилює контроль за виконанням банками заходів із 
забезпечення кіберзахисту та інформаційної безпеки, 
що сприятиме вдосконаленню організації діяльності 
банків в умовах сучасних кіберзагроз. Для цього ре-
гулятор запроваджує новий вид контролю за банками 
у формах виїзних перевірок і безвиїзного нагляду, що 
здійснюватимуть фахівці Національного банку у сфері 
кіберзахисту та інформаційної безпеки. 

ВИСНОВКИ
Серед основних ризиків у банківській і небан-

ківській сферах є операційний ризик, тобто ризик 
втрати прибутку через помилки здійснення щоден-
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Таблиця 2

Типізація ризиків платіжних систем банківських і небанківських установ

1. Правовий ризик

Ризик відсутності правового регулювання, зміни або непередбачуваного застосування положень законодавства,  
що можуть призвести до виникнення збитків платіжної організації платіжної системи та/або її учасників

2. Фінансові ризики

2.1. Загальний комерційний ризик ‒ 
ризик погіршення фінансового стану 
платіжної організації платіжної сис-
теми в результаті зниження її доходів 
або збільшення видатків, унаслідок 
якого витрати перевищують доходи 
та призводять до втрат, покриття яких 
здійснюється за рахунок капіталу

2.2. Ризик ліквідності ‒ ризик того, 
що в учасника платіжної системи або 
іншої організації, з якою платіжна  
організація платіжної системи має  
договірні відносини, бракуватиме  
коштів для виконання своїх фінансо-
вих зобов’язань у платіжній системі 
належним чином у повному обсязі  
в установлений момент часу, але він 
зможе їх виконати в інший момент 
часу в майбутньому

2.3. Кредитний ризик ‒ ризик того,  
що учасник платіжної системи або 
інша організація, з якою платіжна  
організація платіжної системи має  
договірні відносини, не зможе вико-
нати свої фінансові зобов’язання  
у платіжній системі в повному обсязі  
в установлений момент часу або  
в будь-який момент у майбутньому

3. Розрахунковий ризик

Ризик того, що розрахунки в платіжній системі не здійснюватимуться належним чином

4. Операційний ризик

Ризик того, що недоліки інформаційних систем або внутрішніх процесів, людські помилки, операційні збої (помилки  
чи затримки під час оброблення, перебої в роботі систем, недостатня пропускна спроможність), втрата або витік інфор-
мації, шахрайство або порушення в управлінні внаслідок зовнішніх подій призведуть до скорочення, погіршення або 
зупинення надання послуг платіжною системою

5. Системний ризик

Ризик того, що неспроможність одного із учасників платіжної системи та/або оператора послуг платіжної інфраструк-
тури виконати свої зобов’язання або порушення безперервності діяльності самої платіжної системи призведе до пору-
шення діяльності учасників платіжної системи, інших установ або функціонування фінансової системи в цілому

Джерело: складено за даними [9].

них традиційних фінансових операцій. Операційний 
ризик може створювати як недосконало функціону-
юча система безпеки самої фінансової установи, так 
і робота третіх сторін, які залучаються для надання 
додаткових послуг. 

Побудова архітектури платіжної системи в кра-
їні повинна будуватися на основі централізованого 
управління, єдиних правил і принципів здійснення 
розрахунків, на своєчасному виявленні слабких місць 
і швидкому прийнятті рішень при виявленні ризиків 
у здійсненні операцій. Поява різних форм дистан-
ційного обслуговування підвищує ефективність його 
роботи. Разом із цим з’являється негативна сторона – 
вразливість платіжної системи до загроз внутрішньо-
го та зовнішнього характеру, особливо шахрайських 
дій з боку третіх осіб. Можна констатувати безліч пе-
реваг електронного банкінгу, але завжди актуальним 
є створення механізмів мінімізації або недопущення 
ризиків електронних платіжних систем.                  
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