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ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ
Тенденції розвитку сучасного
суспільства такі, що питання безпе%
ки вийшли на перше місце. Пояс%
нюється це глобальними процесами,
що відбуваються в світі.
По%перше, на сучасному етапі
розвитку, на жаль, будь%яка з розви%
нених країн може стати об'єктом
удару терористів, що в умовах гло%
балізації фінансових ринків здатне
викликати дестабілізацію світової
економіки, а також вплинути на стан
національних економік. Прикладом
можуть слугувати події 11 вересня
2001 року. За оцінками фахівців
Світового банку, загальний збиток,
понесений світовою економікою
внаслідок цього терористичного
акту, склав близько 80 млрд дол.
США. У СОТ прийшли до висновку,
що контртерористичні заходи приве%
ли до зростання цін на товари і по%
слуги. Підвищені заходи безпеки
збільшують терміни транспортуван%
ня, і в першу чергу дорожчають то%
вари, які перевозять повітряним та
морським транспортом. Крім того,
втрати економіці країни може завда%
ти репутація держави, яка схильна
до терактів. У цілому, на те, щоб
світова економіка подолала наслідки

великих терактів, згідно з дослід%
женнями Міжнародного валютного
фонду, йде від трьох до шести міся%
ців.
Наступним дестабілізуючим
фактором виступають важкопрогно%
зовані зміни цін на нафту та інші
енергоносії. Безумовно загальна
довгострокова тенденція до їх зрос%
тання не викликає сумнівів у фа%
хівців, але ситуацію ускладнює те,
що ціни на енергоносії в коротко%
строковому періоді змінюються в до%
сить великому діапазоні. Будь%яка
нестабільність у країнах%експорте%
рах нафти моментально викликає
зростання цін.
Головним же дестабілізуючим
чинником є сама світова фінансова
система. Саме стан світової фінансо%
вої системи на сьогоднішній день є
визначальною умовою настання гло%
бальної економічної кризи.
Як бачимо, з прискоренням роз%
витку людства зменшуються періоди
виникнення глобальних економічних
криз, зростають їхні масштаби, а го%
ловне те, що вони зі сфери виробни%
цтва зміщуються у сферу фінансів, а
в цій сфері, у свою чергу, акцент
зміщується в банківський сектор.
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Рис. 1. Складові національної безпеки держави
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Таким чином, проблеми забезпечен%
ня фінансової безпеки банків сьо%
годні виходять до розділу не тільки
найважливіших факторів національ%
ної, але і міжнародної економіки.
Що стосується банківської сис%
теми України, то в міру залучення
економіки нашої країни у світову, зі
збільшенням ступеня її інтеграції у
світову фінансову систему залеж%
ність від нестабільності на світових
фінансових ринках зростає. Зокре%
ма, вплив останньої світової кризи
все сильніше позначається на бан%
ківській системі України — виника%
ють проблеми з ліквідністю, зростає
вартість ресурсів для банків, згорта%
ються перспективні проекти у зв'яз%
ку з нестачею фінансових ресурсів і
неможливістю їх одержання на зов%
нішніх ринках.
У подібних умовах, безумовно,
потребують перегляду існуючі та
розробки нові підходи щодо забез%
печення національної безпеки краї%
ни.
Під національною безпекою ро%
зуміють здатність держави ефектив%
но протистояти впливу наявних або
потенційних загроз його існуванню
і незалежному розвитку. У складі
національної безпеки окремо виділя%
ють такі її складові, як:
— військова безпека;
— політична безпека;
— соціокультурна безпека;
— екологічна безпека;
— економічна безпека.
На думку більшості авторів, еко%
номічна безпека є головною складо%
вою національної безпеки. Так, Па%
стернак%Таранушенко Г. пише, що
економічна безпека "є базою для
будь%яких інших напрямів, відгалу%
жень і проявів безпеки держави, ос%
кільки все, що відбувається у світі,
державі і житті окремої людини має
під собою економічну основу".
Раніше увагу вчених було в основ%
ному сконцентровано на розгляді вик%
лючно питань економічної безпеки
держави. Однак за останні роки ситу%
ація змінилася і зараз з'являється все
більша кількість праць, присвячених
аналізу значення та місця фінансової
безпеки у безпеці держави.
Перш за все, необхідно відзначи%
ти, що фінансова безпека є підсисте%
мою економічної безпеки держави.
Схематично співвідношення понять
"національна безпека", "економічна
безпека" і "фінансова безпека" відоб%
ражено на рис. 1.
Безсумнівно, позитивним факто%
ром є те, що питання фінансової без%
пеки в нашій країні не залишаються
без належної уваги з боку держав%
них органів влади. Так, за доручен%
ням Ради національної безпеки Ук%
раїни була розроблена Концепція
фінансової безпеки. Координатором
даного проекту виступило ЗАТ "Ук%
раїнське агентство фінансового роз%
витку". Згідно даної Концепції фі%
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нансова безпека — це складова еко%
номічної безпеки, що характеризує
стан захищеності життєво важливих
(ключових) інтересів держави, регі%
онів, підприємницьких структур і
громадян у фінансовій сфері від
впливу широкого кола негативних
чинників (загроз).
Серед основних критеріїв фінан%
сової безпеки розробники Концепції
називають достатність фінансових
ресурсів, їх збалансованість і ліквід%
ність, що забезпечує нормальне існу%
вання і розвиток суб'єктів економіч%
ного життя.
Проаналізувавши дані визначен%
ня, ми можемо сформулювати влас%
не визначення фінансової безпеки.
На наш погляд, фінансова безпека —
це стан фінансово%кредитної сфери
країни, що характеризується стій%
кістю до зовнішніх і внутрішніх заг%
роз, а також здатністю забезпечува%
ти сталий економічний розвиток дер%
жави.
На даний момент не існує єдиної
точки зору щодо структури фінансо%
вої безпеки. Основними сферами
впливу фінансової безпеки держави
відповідно до проекту Концепції є:
— бюджетна сфера та державне
регулювання фінансових ринків;
— грошово%кредитна сфера;
— страхування;
— небанківські фінансові послуги;
— фондовий ринок.
Таким чином, безпека банків є
частиною фінансової безпеки краї%
ни. Необхідно відзначити той факт,
що банківська система є найважли%
вішою складовою фінансово%кре%
дитної сфери держави. Тобто, по
суті, саме стан банківського секто%
ра і визначає рівень фінансово%кре%
дитної безпеки, а, отже, багато в
чому і рівень фінансової безпеки
держави.
Адаменко С.І. відзначає, що
"проблеми банківської сфери є одно%
часно і проблемами фінансової без%
пеки держави". Він також підкрес%
лює, що "саме стабільність і надій%
ність банківської системи, удоскона%
лення банківського менеджменту та
зміцнення його стратегічної складо%
вої можуть забезпечити фінансову
безпеку держави".
У цілому, можна констатувати,
що проблем забезпечення фінан%
сової безпеки банківських установ
присвячена досить невелика кіль%
кість досліджень. Тобто дана нау%
кова проблематика на сьогод%
нішній день залишається мало роз%
робленою. Цим самим, зокрема,
пояснюється відсутність єдиного
загальноприйнятого підходу до
визначення даного поняття. Та%
кож потрібно відзначити, що до%
сить велика кількість авторів вза%
галі ігнорує питання фінансової
безпеки і, як правило, розглядають
або економічну безпеку банку, або
безпеку взагалі.
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Автори, які займаються дослі%
дженням фінансової безпеки, вказу%
ють на те, що дана проблема має два
аспекти. З одного боку, необхідно
працювати над забезпеченням фі%
нансової безпеки банківської систе%
ми в цілому, а, з іншого потрібно та%
кож досліджувати питання забезпе%
чення фінансової безпеки окремого
банківської установи.
Розглянемо ключові визначення
в цій галузі та їх співвідношення.
Перш за все, розглянемо існуючі виз%
начення економічної та фінансової
безпеки банківської системи.
Поняття економічної безпеки
банківської системи, як правило,
визначається як стан, коли фінансо%
ва стабільність та репутація банкі%
вських установ не може бути втра%
чена через цілеспрямовані дії певної
групи осіб чи організації як всере%
дині, так і за межами держави, а та%
кож — через негативні макроеко%
номічні і політичні фактори.
Фінансова безпека окремого
банку тісно пов'язана з безпекою
банківської системи в цілому. Вони
чинять взаємний вплив один на од%
ного. З одного боку, проблеми, що
виникли в одному банку, здатні вик%
ликати ефект доміно і призвести до
системної банківської кризи. Пояс%
нюється це самою природою банкі%
вської діяльності. Банки працюють
переважно на чужих грошах, на від%
міну від, наприклад, промислових
підприємств, і тому будь%яка недо%
віра з боку населення до окремого
банку (особливо великому) може
викликати масовий відтік депозитів
з банківської системи. З іншого боку,
структурні проблеми банківського
сектора підривають довіру до будь%
якого окремо взятого банку. Все це
пояснює ту важливу роль, яку ві%
діграє забезпечення фінансової без%
пеки банків.
Великий економічний словник
дає наступне визначення. Безпека
банку являє собою стан захищеності
його життєво важливих інтересів від
недобросовісної конкуренції, про%
типравної діяльності кримінальних
формувань та окремих осіб, здат%
ність протистояти зовнішнім і внут%
рішнім загрозам, зберігати стабіль%
ність функціонування і розвитку
відповідно до статутних цілей. При
цьому поняття фінансової безпеки
банків у даному словнику не розгля%
дається.
Зубок М.І. і Миколаїв Л.В. у
спільній роботі "Організаційно%пра%
вові основи безпеки банківської
діяльності в Україні" виділяють на%
ступні види банківської безпеки:
1. Особиста безпека — забезпе%
чення ритмічної роботи, вільного
переміщення і відпочинку кожного
працівника банку.
2. Колективна безпека — забез%
печення планового і ефективного
ритму роботи підрозділів банку.

3. Економічна безпека — забез%
печення умов для ефективного про%
ведення банком операцій і здійснен%
ня угод, зберігання та раціонально%
го використання кредитних і фінан%
сових ресурсів банку, надійного збе%
рігання і транспортування готівки та
цінностей.
4. Інформаційна безпека — фор%
мування інформаційних ресурсів
банку та організація гарантованої їх
захисту.
Питання фінансової безпеки Зу%
бок М.І. і Миколаїв Л.В. не розгля%
дають.
Герасимов П.А. також робить
акцент лише на економічній безпеки
банку, не розглядаючи окремо фі%
нансову безпеку банку. На його дум%
ку, економічна безпека банку — це
не тільки стан захищеності інтересів
самого банку та його акціонерів, ма%
теріальних, фінансових, інформацій%
них та інших ресурсів від існуючих і
потенційних небезпек і загроз, але й
забезпечення поступального розвит%
ку банку і абсолютного виконання
контрагентами прийнятих ними пе%
ред банком зобов'язань.
У той же час кількість робіт, в
яких розглядається поняття фінан%
сової безпеки банків, набагато мен%
ше. У результаті, як ми наголошува%
ли раніше, до цих пір не існує єдино%
го, загальноприйнятого визначення
даного поняття.
На думку Хітріна О.І., фінансо%
ву безпеку банку можна визначити
як динамічний стан, пколи він:
1) юридично і технічно здатний
виконувати і реально виконує влас%
тиві йому функції;
2) забезпечує стійкий захист жит%
тєво важливих соціально%економіч%
них інтересів громадян, господарю%
ючих суб'єктів, суспільства і держа%
ви від негативного впливу внутрішніх
і зовнішніх загроз;
3) володіє потенціалом як для
кількісного, так і для якісного зрос%
тання, має в своєму розпорядженні
механізми для реалізації даного по%
тенціалу.
Також Хітрін О.І. вказує на те,
що головною метою фінансової без%
пеки банку є усунення можливостей
нанесення збитку банку або без%
діяльності їх вигодам, забезпечення
його стійкого і максимально ефек%
тивного функціонування в даний
момент часу і накопичення достатнь%
ого потенціалу розвитку і зростан%
ня в майбутньому, якісна реалізація
операцій і угод.
Даний підхід, на наш погляд, є не
зовсім вдалим і викликає досить ве%
лику кількість питань. По%перше,
надмірним є вживання терміна "ди%
намічний стан". По%друге, перший
пункт визначення відноситься до
організаційно%правових основ без%
пеки банків. По%третє, другий пункт
стосується більшою мірою банківсь%
кої системи, а не окремо взятого

63

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
банку. Таким чином, пропоноване
визначення не може вважатися по%
вним і точним.
Артеменко Д.А. у своїй дисер%
таційній роботі в складі економічної
безпеки банку виділяє такі її складові:
фінансову, технічну, правову, інфор%
маційно%технологічну, соціально%
психологічну, організаційну. Він
підкреслює, що фінансова складова
лежить в основі забезпечення еконо%
мічної безпеки банківської діяль%
ності, адже в стійкому, ефективно
працюючі банку є достатні кошти для
вирішення завдань щодо захисту
інформації, охорони співробітників,
залучення в усі структури висококва%
ліфікованих співробітників.
Сутність фінансової безпеки
банківської діяльності, на думку Ар%
теменко Д.А., полягає у забезпеченні
організаційно%управлінських, ре%
жимних, технічних та профілактич%
них заходів, які гарантують якісний
захист прав та інтересів банку, зро%
стання статутного капіталу, підви%
щення ліквідності активів, забезпе%
чення зворотності кредитів, збере%
ження фінансових і матеріальних
цінностей. У даному визначенні ав%
тор не зовсім вірно розуміє сутність
безпеки, тадже безпека — це певний
стан, а не забезпечення заходів, як
пише він. Також є підстави і для кри%
тики другій частині визначення, де
дається, по суті, перелік результатів,
які можуть бути досягнуті, що не має
відношення до визначення фінансо%
вої безпеки.
Головним недоліком розгляну%
тих вище підходів до розуміння сут%
ності фінансової безпеки банківсь%
кої діяльності є ігнорування автора%
ми того факту, що фінансова безпе%
ка безпосередньо пов'язана і визна%
чається саме фінансовими складови%
ми діяльності банку — рівнем фінан%
сових ресурсів, їх достатністю та
ефективністю використання, а та%
кож спрямована, в першу чергу, на
фінансові аспекти діяльності банку.
Саме це і відрізняє фінансову безпе%
ку від економічної.
Інше трактування дає відомий
дослідник проблем економічної без%
пеки Барановський О.І. На його дум%
ку, фінансова безпека банку — це:
— сукупність умов, коли потен%
ційно небезпечні для фінансового
стану банківської установи дії або
обставини відвернені або зведені до
такого рівня, при якому вони не мо%
жуть завдати шкоди встановленому
порядку функціонування банку, збе%
реженню та відтворенню його май%
на, інфраструктури, а також пере%
шкодити досягненню банком статут%
них цілей ;
— стан захищеності фінансових
інтересів комерційного банку, його
фінансової стійкості, а також сере%
довища, в якому він функціонує.
Дане визначення, на нашу думку,
краще відображає сутність фінансо%
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вої безпеки банку. Разом з тим, не%
обхідно відзначити ряд дискусійних
моментів, які є в цьому варіанті виз%
начення.
По%перше, Барановський О.І.
пише, що фінансова безпека — це
умови, за яких потенційні загрози
відвернені. На наш погляд, більш
вірно було б говорити, що йдеться не
тільки і не стільки про запобігання
загроз, а про те, щоб створити такий
стан банку, коли він здатний проти%
стояти і вже настали загрозам.
По%друге, автор вказує, що фі%
нансова безпека — це стан захище%
ності середовища, в якому функціо%
нує банк. На наш погляд, необхідно
було б уточнити, про яке саме сере%
довищі йде мова (внутрішня, зовні%
шня) і від чого саме має бути захи%
щений банк.
Проведений аналіз дозволяє нам
зробити висновок, що фінансова
безпека є невід'ємною і важливою
складовою частиною економічної
безпеки банківської установи, адже
успішно працює банк, коли він гене%
рує достатній обсяг коштів для того,
щоб бути застрахованим від зовніш%
ніх і внутрішніх загроз.
Таким чином, виходячи з різних
трактувань сутності фінансової без%
пеки, проаналізованих нами вище,
можемо виділити наступні ключові
характеристики фінансової безпеки
банків:
1) забезпечує рівноважний і
стійкий фінансовий стан банку;
2) сприяє ефективній діяльності
банку;
3) дозволяє на ранніх стадіях
визначити проблемні місця в діяль%
ності банку;
4) нейтралізує кризи і поперед%
жає банкрутства.
Проведений аналіз наукових ро%
біт показав, що фінансова безпека
банку визначається:
— стабільністю і стійкістю фі%
нансового стану банку;
— ступенем ефективності його
фінансово%економічної діяльності;
— рівнем контролю за зовнішні%
ми і внутрішніми ризиками;
— рівнем достатності власного
капіталу;
— ступенем захищеності інте%
ресів акціонерів.
Сутнісні характеристики фінан%
сової безпеки банку можуть бути
представлені наступним чином:
1. Фінансова безпека є одним з
основних елементів економічної без%
пеки банку.
2. Фінансова безпека може бути
охарактеризована за допомогою си%
стеми кількісних і якісних показ%
ників.
3. Показники фінансової безпе%
ки повинні мати порогові значення,
за якими можна судити про ступінь
фінансової безпеки банку.
4. Фінансова безпека банку по%
винна забезпечувати його розвиток

і стійкість. Показником розвитку
банку виступає зростання його рин%
кової вартості, а показником стій%
кості — фінансова рівновага банку
як в довгостроковому, так і в корот%
костроковому періоді.
5. Фінансова безпека забезпечує
захищеність фінансових інтересів
банку, його клієнтів і акціонерів.
Перед фінансової безпекою
банків стоять наступні завдання:
1) ідентифікація ризиків і пов'я%
заних з ними потенційних небезпек і
загроз;
2) визначення індикаторів фінан%
сової безпеки банку;
3) впровадження системи діагно%
стики та моніторингу стану фінансо%
вої безпеки;
4) розробка заходів, спрямова%
них на забезпечення фінансової без%
пеки банку як у короткостроковому,
так і в довгостроковому періоді;
5) контроль за виконанням зап%
ланованих заходів;
6) аналіз виконання заходів, їх
оцінка, коректування;
7) ідентифікація небезпек і заг%
роз банку, коректування індикаторів
залежно від зміни стану зовнішньо%
го середовища, цілей і завдань бан%
ку.
Таким чином, фінансова безпека
банку є важливою складовою фінан%
сової, а отже, і національної безпе%
ки, вона являє собою такий стан бан%
ківської установи, який характери%
зується збалансованістю і стійкістю
до впливу зовнішніх і внутрішніх заг%
роз, його здатністю досягати постав%
леної мети і генерувати достатній
обсяг фінансових ресурсів для забез%
печення сталого розвитку. Недо%
статня увага забезпеченню фінансо%
вої безпеки банків може призвести
до проблем у діяльності фінансових
установ.
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