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СУЧАСНИЙ СТАН БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ 
ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ 

У сучасному суспільстві впровадження систем електронних платежів не 
лише значно зменшує операційні витрати, але і є одним з основних конкурен-
тних переваг. Відбувається широке застосування електронних платіжних за-
собів (так званих електронних грошей) у системі безготівкових розрахунків. 
Платіжна система в Інтернеті – система здійснення розрахунків між фінансо-
вими установами, бізнес-організаціями та інтернет-користувачами в процесі 
купівлі-продажу товарів і послуг через Інтернет. В Україні збільшується кіль-
кість розрахунків, які здійснюється у безготівковій формі. З 4 січня 2017 р. 
готівкове обмеження (50000 грн) між фізичною особою та підприємством 
(підприємцем) протягом одного дня застосовується при будь-яких розрахун-
ках. Сьогодні банківська система України перебуває під постійним впливом 
нових провідних технологій. Впровадження систем електронних платежів не 
лише значно зменшує операційні витрати, але і є одним з основних конкурен-
тних переваг. Саме за рахунок використання платіжних систем підприємства 
та населення більш ефективно здійснюють перерозподіл ресурсів. Враховую-
чи популярність платіжних карток та високий рівень захисту завдяки новітнім 
чип-технологіям, останнім часом зловмисники намагаються одержати конфі-
денційну інформацію безпосередньо від самого клієнта по телефону, видаючи 
себе за співробітників банку або скориставшись інформуванням (SMS, Viber 
тощо) та e-mail-інформуванням. Підвищення рівня безпеки розрахунків із ви-
користанням платіжних карток – це справа не лише банку, а й безпосередньо 
користувача платіжної картки. 

На сьогодні в Україні існує низка проблем у сфері безпеки електронних 
платежів. По перше, відповідальність та покарання за кіберзлочини на рівні 
існуючого законодавства не достатні для зупинення або зменшення злочинів. 
Потрібно переглянути питання щодо вдосконалення правової системи у сфері 
розслідування злочинів з використанням платіжних карток. По-друге, не до-
статньо розвинена взаємодія служб безпеки банків з правоохоронними орга-
нами, що в свою чергу стає перепоною для ефективного і прискореного роз-
слідування. По-третє, низький рівень фінансової обізнаності населення в без-
печному користуванні платіжними картками створює передумови до поши-
рення кіберзлочинів. 

Державою активно впроваджуються заходи щодо безпеки використання 
у сфері електронних платіжних систем: навчання власників карток мінімаль-
ним навичкам для забезпечення власної безпеки; використання протоколу 
SSL (SecureSockedLayer),що дає змогу всім учасникам торгівлі передавати 
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найрізноманітнішу інформацію, бо при спробі перехоплення даних вони бу-
дуть закриті шифром; застосування добре відомих способів ідентифікації вла-
сника картки. Проте всіх цих заходів очевидно недостатньо для забезпечення 
високого рівня безпеки розрахунків в мережі Інтернет. 

Для підвищення рівня безпеки у сфері електронних платежів в Україні 
необхідно: створювати в банківській системі єдину базу даних користувачів 
платіжних карток; надавати клієнтам повну інформацію та проводити різно-
манітні консультації щодо користування платіжними картками; удосконалю-
вати систему моніторингу для виявлення незаконних операцій під час здійс-
нення безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток. 

Одержано 20.04.2017 
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РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК 

На сучасному етапі розвитку продуктивних сил тенденції до регіоналізації 
є об’єктивним процесом, спрямованим на орієнтацію територіального розвитку 
щодо отримання максимального економічного ефекту від урахування інститу-
ційних особливостей окремих територій єдиного економічного простору.  

Особливого значення регіоналізація набуває у зв’язку з європейською ін-
теграцією, що вимагає від країн-членів Європейського Союзу вироблення спіль-
них підходів розвитку. Слід зазначити, що вплив регіоналізму в країнах Захід-
ної Європи на сучасному етапі торкнувся навіть тих держав, які вважалися 
оплотом централізованого унітарного устрою – Великобританії, Іспанії, Фран-
ції. Регіоналізм став ідейною основою значної частини загальнонаціональних 
політичних партій в цих країнах, демонструючи неефективність централізова-
ного державного управління і необхідність перевантаження системи. 

Нам здається слушною думка І. Ф. Кононова, що значна регіональна ге-
терогенність сучасної України є продовженням традиційного розподілу етні-
чних українських земель на Донбас, Слобожанщину, Київщину, Сіверщину, 
Поділля, Галичину, Закарпаття. 


