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Анотація. У статті розкрито проблему неоднознач-
ності підходів до визначення економічної сутності фі-
нансової безпеки банківської системи. Визначено, що 
важливим є забезпечення стійкості фінансової складо-
вої у безпеці комерційного банку. Крім цього, в контек-
сті проблеми встановлено, що сучасні банки функціону-
ють і як комерційні установи, і як елемент економічної 
системи держави, що повинен забезпечити стабільні 
умови для нормального її функціонування і підвищення 
рівня життя населення. Розкрито зміст економічних ос-
нов фінансової безпеки банків через базові постулати її 
формування. З урахуванням окреслених постулатів, що 
формують економічну сутність фінансової безпеки, ви-
значено певну економічну платформу фінансової безпе-
ки банку як детермінант безпеки банківської системи.
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Постановка проблеми. Серед проблем захисту банківської 
діяльності від загроз зовнішнього і внутрішнього характеру все 
більш актуалізується необхідність створення системи фінан-
сової безпеки. Для комерційних банків особливо значущими 
є такі умови ефективної і безпечної діяльності, як, зокрема, 
забезпечення повернення кредитів, підвищення прибутковості, 
підтримання ліквідності, зниження банківських ризиків.

Саме тому розглядати економічну сутність фінансової без-
пеки банку необхідно невіддільно від функціональних осо-
бливостей банківської діяльності. Зазначимо, що проблеми 
функціонування банківської системи та механізму надання бан-
ківських послуг повною мірою відображають рівень і характер 
розвитку продуктивних сил суспільства. Всі ці аспекти функ-
ціонування банків в суспільно-економічної формації регулю-
ються рамками національного та міжнародного законодавства. 
У зв’язку з цим певний науковий інтерес викликає трансформа-
ція підходів до розуміння економічної сутності фінансової без-
пеки комерційного банку та його значущості в системі суспіль-
них відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами 
фінансової безпеки суб’єктів господарювання загалом і банків 
зокрема займаються багато вітчизняних і зарубіжних вчених. 
Так, фінансова безпека як один зі складників економічної без-
пеки суб’єкта господарювання з відповідними інструментами 
управління розглядається в наукових працях І.В. Багровецької, 
К.С. Горячевої, М.М. Єрмошенко, Є.М. Івашини, Л.С. Козак, 
Л.А. Некрасенко, Ю.М. Рибалки, І.В. Чібісової. Водночас 
фінансову безпеку як самостійний об’єкт управління, що здат-
ний ефективно використовувати свій ресурсний потенціал, 
розглядають О.В. Ареф’єва, Є.К. Бондаренко, В.С. Домбров-
ський, О.С. Журавка, А.О. Єпіфанов, В.І. Мунтіян, Т.Б. Кузенко 

О.Л. Плачтун, а також Ю.Б. Кракос, Р.О. Разгон.
Фінансову безпеку як певний фінансовий стан суб’єкта 

господарювання, який характеризується відповідною стійкі-
стю до зовнішніх і внутрішніх загроз, розглядають І.О. Бланк, 
О.І. Воробйова, О.Е. Пономаренко, І.В. Нартова, Я.О. Кіріченко 
та інші науковці.

Фінансову безпеку як діяльність суб’єкта з управління ризи-
ками, як підхід до визначення сутності реалізовано в наукових 
працях О.А. Кириченка, І.В. Кудрі, А.І. Бартиша, В.І. Куцика.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Проте досі відсутні єдині підходи до сприйняття та 
оцінки загроз фінансової безпеки національної економіки зага-
лом та банківської системи зокрема.

Мета статті полягає в теоретичному узагальненні плюра-
лістичних підходів до визначення економічної сутності фінан-
сової безпеки і на основі результатів узагальнення, окреслення 
економічного змісту безпеки банківської системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні тео-
ретики і практики економічної безпеки перевагу віддають 
позиції, за якої для досягнення найбільш високого рівня еконо-
мічної безпеки банк повинен проводити роботу із забезпечення 
стабільності та ефективності функціонування основних її скла-
дових, до яких відносяться фінансова складова, інформаційна 
складова, технологічна складова, кадрова складова, правова 
складова. Тобто фінансову безпеку розглядають і як складову 
економічної безпеки (праці М.М. Єрмошенка, Д.А. Артеменка, 
П.І. Мунтіяна, Є.О. Олейнікова та ін.).

Так, більш конкретну позицію, однак з точки зору підпри-
ємства має Є.О. Олейнікова, яка визначає фінансову безпеку 
як стан найбільш ефективного використання корпоративних 
ресурсів, що виражене у найкращих значеннях фінансових 
показників прибутковості і рентабельності бізнесу, якості 
управління і використання основних та оборотних засобів під-
приємства, структури його капіталу, норми дивідендних виплат 
за цінними паперами підприємства, а також курсової вартості 
його цінних паперів як синтетичного індикатора поточного 
фінансово-господарського стану підприємства і перспектив 
його технологічного і фінансового розвитку [22].

Вважаємо, що таке трактування, попри свою комплексність, 
є нераціональним, оскільки автор пов’язує фінансову безпеку 
лише з раціональним використанням корпоративних ресурсів, 
вочевидь, маючи на увазі певні чинники функціонування, що 
використовуються власниками і менеджерами підприємства 
для виконання цілей бізнесу. Однак зовсім не враховуються 
зовнішні, часто об’єктивні чинники загроз.

С.М. Ілляшенко стверджує, що про послаблення фінансо-
вої безпеки свідчить зниження ліквідності, збільшення креди-
торської та дебіторської заборгованостей, зниження фінансо-
вої усталеності тощо [14, с. 13]. Тут визначено лише декілька 
індикаторів, що відображають вплив певних загроз на діяль-
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ність суб’єкта господарювання, але не встановлено, чим є саме 
фінансова безпека.

І.О. Бланк вважає, що фінансова безпека суб’єкта госпо-
дарювання – це не що інше, як кількісно і якісно детермінова-
ний рівень його фінансового стану, який забезпечує стабільну 
захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових 
інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз 
зовнішнього і внутрішнього характеру, параметри яких визна-
чаються на основі його фінансової філософії і створюють 
необхідні передумови фінансової підтримки його сталого 
розвитку в поточному та перспективному періоді [7]. Тракту-
вання фінансової безпеки як рівня фінансового стану непов-
ною мірою формулює сутнісну та методологічну складову 
цієї дефініції, що надто звужує на перший погляд найбільш 
розширене трактування.

Фінансову безпеку визначають і як певний стан фінансової 
стабільності, в якому повинен знаходитися суб’єкт господа-
рювання для реалізації своєї стратегії, який характеризується 
можливістю підприємства протистояти зовнішнім і внутріш-
нім загрозам [24, с. 69]. Якщо розглядати фінансову безпеку 
лише як один зі станів фінансової стабільності, то це супере-
чить самій сутності поняття фінансової стабільності, тобто ми 
вважаємо, що саме фінансова стабільність сигналізує про те, 
що суб’єкт господарювання знаходиться у стані фінансової без-
пеки, а не навпаки.

Отже, фінансова складова у безпеці є найбільш важливою, 
оскільки фінансова стабільність свідчить про забезпеченість 
банку як суб’єкта господарювання власними фінансовими 
ресурсами, рівень їх використання, напрям розміщення.

Відповідно до розмаїття поглядів дослідників на проблему 
фінансової безпеки суб’єктів господарювання не менш різно-
манітними є трактування категорії фінансової безпеки банку.

П.А. Герасимов визначає фінансову безпеку банку через 
поняття стабільності і стійкості фінансового стану банку. 
Також вагомим, на думку автора, є ступінь ефективності фінан-
сово-економічної діяльності, рівень контролю за зовнішніми та 
внутрішніми ризиками, рівень достатності капіталу та ступінь 
захищеності інтересів акціонерів [10, с. 23].

Комплекс заходів із досягнення максимально можливої 
платоспроможності та стійкості комерційного банку, ліквід-
ності його балансу, ефективної структури капіталу та найпри-
бутковіших напрямів його вкладень, що одержується шляхом 
чіткого стратегічного та тактичного планування, аналізу та 
запобігання загрозам фінансового характеру, розглядається в 
праці Д.А. Артеменка [3].

Фінансову безпеку банку визначають і як динамічний 
стан, за якого банк юридично і технічно здатний виконувати 
та реально виконує властиві йому функції; забезпечує стійкий 
захист життєво важливих соціально-економічних інтересів 
громадян, суб’єктів господарювання, суспільства та держави 
від негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз; володіє 
потенціалом як для кількісного, так і для якісного зростання, 
а також має у своєму розпорядженні механізми для реалізації 
цього потенціалу [33, с. 119].

І.О. Барановський сформулював підхід, за якого фінансова 
безпека розглядається як сукупність умов, за яких потенційно 
небезпечні для фінансового стану комерційного банку дії чи 
обставини попереджені чи зведені до такого рівня, за якого 
вони не здатні завдати шкоди встановленому порядку функ-
ціонування банку, збереженню та відтворенню його майна та 
інфраструктури і перешкодити досягненню банком статутних 

цілей; стан захищеності фінансових інтересів комерційного 
банку, його фінансової стійкості, а також середовища, в якому 
він функціонує [5, с. 12].

У концепції економічної безпеки України, розробленій 
Інститутом економічного прогнозування при Національній ака-
демії наук України, під фінансовою безпекою розуміють захи-
щеність фінансових інтересів суб’єктів господарювання на всіх 
рівнях фінансових відносин [2, с. 56].

Фінансова безпека банку – це такий стан банку (банківської 
системи загалом), що характеризується здатністю протистояти 
можливим зовнішнім і внутрішнім загрозам банківської діяль-
ності завдяки комплексу правових, організаційних та управлін-
ських заходів для забезпечення нормального функціонування 
та розвитку в умовах дестабілізуючого впливу навколишнього 
середовища та захищеності фінансових інтересів зацікавлених 
сторін (власників, клієнтів, працівників, керівництва, держави) 
[16, с. 26]. Відповідно, основною метою фінансової безпеки 
банку є забезпечення конкурентоспроможності як окремого 
банку, так і банківської системи загалом на ринку банківських 
послуг і недопущення можливості отримання збитків або 
втрати частини прибутків унаслідок реалізації внутрішніх та 
зовнішніх загроз.

Існують трактування, у яких поєднуються як рівноцінні 
компоненти фінансова та економічна складова безпеки. Так, 
О.А. Євченко розглядає фінансово-економічну безпеку банків 
як такий фінансовий стан, який характеризується збалансова-
ністю системи фінансових показників, стійкістю до внутрішніх 
і зовнішніх загроз, що дає змогу своєчасно та в повному обсязі 
виконувати взяті на себе зобов’язання, забезпечує ефективний 
розвиток банку в поточному та наступних періодах [12, с. 52].

С.М. Побережний вважає, що ключовими характеристи-
ками фінансової безпеки банків є такі [27, с. 11]:

– забезпечення рівноважного і сталого фінансового 
стану банку;

– сприяння ефективній діяльності банку;
– можливість на ранніх стадіях визначити проблемні 

місця в діяльності банку;
– нейтралізація криз, запобігання банкрутствам.
За результатами огляду позицій багатьох дослідників ми 

дійшли висновку, що найбільш важливою і складною є про-
блема забезпечення фінансової складової у безпеці комерцій-
ного банку, тому що в стійкому фінансовому середовищі банк 
працює ефективно і має достатні кошти для вирішення завдань 
щодо захисту інформації, охорони співробітників банку, залу-
чення в усі структури висококваліфікованих фахівців.

З іншого боку, фінансова складова – це результуюча всіх 
інших складових, її високий рівень зумовлюється успішністю 
дій за іншими складовими. Отже, трактуємо фінансову безпеку 
банку як детермінант економічної безпеки банківської системи.

Фінансову безпеку банківської системи загалом та її окре-
мих складових слід розглядати у двох аспектах. По-перше, з 
точки зору фінансових наслідків її діяльності для країни зага-
лом та клієнтів і контрагентів зокрема. По-друге, з точки зору 
недопущення та відвернення явних і потенційних загроз фінан-
совому стану всієї банківської системи країни, НБУ та вітчиз-
няним комерційним банкам [31].

Отже, погоджуємося з думкою про те, що безпека банків-
ської системи – це спроможність банківської системи стабільно 
і надійно забезпечувати фінансову самостійність держави, 
ефективно формувати, зберігати від надмірного знецінення 
та раціонально використовувати фінансові ресурси країни для 
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забезпечення її соціально-економічного розвитку та обслугову-
вання фінансових зобов’язань [1].

Як зазначають окремі дослідники проблеми діяльності 
сучасних банків, функція банківської діяльності, на відміну 
від функції банку, характеризує банк як абстрактну економічну 
структуру з макроекономічних позицій, з позицій її місця в еко-
номічній системі загалом і впливу на все економічне середо-
вище, в якому банк функціонує, а також враховує мікрорівень, 
характеризуючи залежність діяльності всередині банку від зов-
нішніх умов [17, с. 152].

Економічна природа банку дає йому законодавче право 
надавати фінансові послуги, які, відповідно до законодавства, 
належать виключно до банківської діяльності.

Водночас нова реальність полягає в тому, що комерційні 
банки функціонують в якісно іншій сфері фінансових і бан-
ківських послуг, заснованій на кредитно-депозитному фінан-
совому посередництві. Можна погодитися з теоретиком бан-
ківської справи, професором Дж. Сінки, який вважає, що 
технологічні зміни в банківській сфері сприяють зміні струк-
тури ринку фінансових послуг. Майбутню форму фінансових 
послуг визначає взаємодія нових технологій з фінансовими 
інноваціями і процесами поширення нових банківських про-
дуктів. Банки розширюють горизонти сфери надання тради-
ційних продуктів і виходять на нові сегменти системного збуту 
фінансових і банківських послуг [29]. На думку П.С. Роуза, 
існують дев’ять функцій сучасного банку, такі як, зокрема, кре-
дитна, функція інвестиційного планування, функція платежів 
і розрахунків, ощадна, функція управління потоками готівки. 
Також дослідник зазначає, що банківська система не може 
функціонувати без існування банківського ринку, концентра-
ції банківських ресурсів і торгівлі банківськими продуктами. 
Розвиток банківських послуг, конкуренції в кредитній та інвес-
тиційній сферах фіксує зрілість товарно-грошових відносин в 
суспільстві [28]. Г. Асхауер виділяє такі функції банків як кре-
дитних установ, як трансформація строків, трансформація роз-
мірів грошових сум, трансформація ризику [9, с. 11].

В.М. Усоскін зазначає, що комерційні банки відносяться до 
особливої категорії ділових підприємств, що одержали назву 
фінансових посередників. Вони залучають капітали, заоща-
дження населення та інші вільні грошові кошти, що вивіль-
няються в процесі господарської діяльності, а також надають 
їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які 
потребують додаткового капіталу [32].

Отже, діяльність банків має двоїстий характер, тобто, з 
одного боку, банки як комерційні установи зацікавлені в отри-
манні максимального прибутку, а з іншого боку, будучи важ-
ливим соціальних інститутом та основною ланкою фінансової 
інфраструктури національної економіки, саме вони повинні 
забезпечити стабільні умови для нормального функціонування 
держави і підвищення рівня життя населення.

Як елемент банківської системи банки сприяють економії 
суспільних витрат обігу, сприяючи тим самим прискоренню 
оборотності грошей, прискоренню розрахунків тощо.

Однак слід зазначити, що тенденція розширення функцій 
банків в сучасних умовах продовжується. Для зміцнення своїх 
позицій на ринку вони активніше надають нехарактерні для 
себе послуги, проникаючи в нетрадиційні для них сфери фінан-
сового підприємництва, тим самим підвищуючи свою роль і 
значення в житті сучасного суспільства.

На сучасному етапі розвитку економічних відносин 
фінансова глобалізація, вільне переміщення капіталів, ресур-

сів та інформації в рамках зональних і світових ринків стали 
основними рисами світового економічного середовища, в 
якому функціонують сучасні банки.

Ці тенденції розвитку світової економічної системи сприя-
ють зростанню рухливості банківських капіталів, появі нових 
банківських операцій, що відповідають запитам клієнтів, що 
суттєво змінилися, розвитку інвестиційного банківського біз-
несу, уніфікації і стандартизації бізнес-процесів в рамках наці-
ональних і світових банківських систем.

Тому банківська система будь-якої країни з її специфічними 
рисами не може функціонувати ізольовано, оскільки вона вхо-
дить до світової банківської системи та є її складовою. Тому 
будь-які зміни, які відбуваються у світовій банківській системі 
в ході її еволюції, відбиваються на процесі функціонування 
національної банківської системи [23, с. 22].

Банківська система найчастіше розглядається як поняття, 
яке характеризує певну сукупність банків, які обслуговують 
потреби економічних суб’єктів. Банки утворюють той блок 
системи, який дає змогу виконувати властиві їй функції в еко-
номіці.

За інституційним підходом банківська система є певною 
сукупністю банків, небанківських кредитних установ і банків-
ської інфраструктури, що забезпечують її стійкий розвиток.

Однак система не може виступати тільки як сукупність бан-
ків. Система за своїм змістом потребує збереження цілісності, 
налагодження взаємозв’язків елементів з метою виконання нею 
певної ролі в економіці.

З огляду на це дослідники виділяють функціональний під-
хід, за яким банківська система розглядається через призму 
діяльності банків, їх операцій, організацію банківської діяль-
ності та її регулювання [4]. Отже, у певному розумінні банків-
ська система є поєднанням інституційного та функціонального 
принципів під час розкриття її змісту.

Сьогодні банківські установи шукають нові методи забез-
печення власної стійкості. Усвідомлюючи місце та роль бан-
ків у розвитку національної економіки, центральні банки 
світу збільшують значення коефіцієнтів достатності капіталу, 
а комерційні банки, відповідно, ускладнюють системи управ-
ління ризиками, підсилюють продуктову і географічну дивер-
сифікацію своїх продуктів і послуг.

Світова практика показує, що банки починають довіряти 
власну безпеку, продаючи частину своєї системи управління 
ризиками іншим банкам, створюють спеціальні резерви під 
оцінений ризик наданого кредиту, підсилюють диференціацію 
своєї діяльності, зокрема за допомогою переплетення банків-
ського і страхового бізнесу, розширення інвестиційної банків-
ської діяльності, включаючи трастове управління.

З урахуванням розмаїття підходів до сутності безпеки бан-
ків, а також визначення місця та ролі банківських установ у 
розвитку економіки для формування комплексного підходу 
до встановлення економічних основ фінансової безпеки бан-
ків доцільно використати певну систему постулатів, зокрема 
таких.

1) Економічна сутність фінансової безпеки знаходиться у 
безпосередньому взаємозв’язку з економічним змістом функці-
онування банківських установ, оскільки фінансову загрозу слід 
розглядати як економічну категорію, яка відображає певний 
тип відносин між суб’єктами економічної системи (у цьому 
разі – банківської системи).

Варто зазначити також, що функціонування банківських 
установ незалежно від рівня капіталізації, обсягу активів без 



162

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

можливих економічних загроз не існує. Це об’єктивна реаль-
ність у діяльності сучасних фінансово-кредитних установ в 
середовищі, яке постійно трансформується. Суб’єктивна оцінка 
усіх можливих загроз та ризиків є детермінованою, тобто мене-
джери банку можуть сприймати певні події чи обставини і як 
абсолютну загрозу, яка може привести до краху, і як попере-
дження, в результаті якого можуть виникнути небажані від-
хилення від вибраної мети розвитку, і як реальну можливість 
отримання додаткових переваг. Таким чином, в сучасних умо-
вах пошуки стратегічно ефективних з точки зору фінансової 
безпеки моделей розвитку банківської системи тривають.

2) Наявність системи забезпечення фінансової безпеки 
дає можливість отримання додаткових позитивних економіч-
них результатів. Водночас відсутність такої системи унемож-
ливлює функціонування та призведе до зниження ефективності 
діяльності банківських установ, оскільки можливими є прояви 
загроз, що порушують їх економічну стійкість.

У контексті дослідження перш все зауважимо, що поняття 
«стійкість банку» не є якимось новим, воно часто вживається 
як у теорії, так і в практиці банківської справи. Його вико-
ристовують для вираження результативності розвитку діяльно-
сті кредитної організації. Набір характеристик, які при цьому 
використовуються, настільки широкий, що дослідники, обго-
ворюючи цю проблему, не знаходять однозначного визначення 
сутності стійкості. Підставою для цього є співвідношення між 
стійкістю і тими індикаторами або факторами, які визначають 
її існування. Безсумнівно, тільки з’ясувавши сутність поняття 
«стійкість банку», можна визначити і набір показників, і пере-
лік факторів, які спричинять порушення стійкості, а отже, 
порушують фінансову безпеку.

3) Передумовами порушення фінансової безпеки будь-
якого суб’єкта господарювання є наявність незадовільних 
результаті діяльності, відсутність достатнього ресурсозабез-
печення, кадрового забезпечення, нераціональна організа-
ційна складова процесу управління, а також відсутність чіт-
кої методології в ідентифікації та прогнозуванні виникнення 
можливих загроз.

Розкриваючи сутність цього постулату, звернемо увагу на 
те, що основним завданням банку є максимізація коштів акціо-
нерів за дотримання допустимого рівня ризику. Водночас надій-
ність і прибутковість банку суттєво впливає на добробут кра-
їни, зокрема на діяльність кожного господарюючого суб’єкта. 
Отже, у процесі забезпечення фінансової безпеки необхідними 
стають якісний аналіз фінансових результатів діяльності та 
ефективне управління фінансовими ресурсами банку.

Мотивацією менеджменту банку для формування ефек-
тивної кадрової політики повинне стати розуміння того, що 
людські ресурси для банку є його стратегічним ресурсом і 
неможливо досягнути поставлених цілей без забезпечення 
управління кадрами на належному рівні. Кадри – стратегічний 
ресурс банку, оскільки висококваліфіковані і мотивовані пра-
цівники є невід’ємною складовою у функціонуванні сучасного 
конкурентоспроможного банку. Базовими принципами в управ-
лінні людськими ресурсами з точки зору забезпечення фінансо-
вої безпеки є максимальне розкриття потенціалу працівників, 
виокремлення їх як ключового чинника, що визначає ефектив-
ність використання всіх інших ресурсів банку.

Водночас вагомим в контексті означеної проблеми фінансо-
вої безпеки є ускладнене завдання, що пов’язане з неефектив-
ним менеджментом, а саме неправильний вибір моделі органі-
заційної структури. Організаційна структура, яка не відповідає 

бізнес-моделі банку, призводить до надто тривалого процесу 
прийняття управлінських рішень, що загалом сприяє упо-
вільненню бізнес-процесів і знижує конкурентоспроможність 
банку на ринку банківських послуг.

Саме тому об’єднання посадових позицій в підрозділах 
повинне відбуватися щодо групування знань і навичок співро-
бітників, процесу і виконуваних ними функцій, часу роботи, 
випуску продуктів і послуг, місця проведення операцій, які 
обслуговують клієнтів [20, с. 10].

Зауважимо також, що з точки зору методології ідентифіка-
ції фінансових загроз банк є складною відкритою динамічною 
системою, що знаходиться в процесі постійного ресурсного 
обміну із зовнішнім середовищем. І.О. Бланк стверджує, що 
найважливішою вихідною передумовою формування системи 
фінансової безпеки є саме ідентифікація. Він вважає, що від 
того, наскільки точно і повно ідентифіковано склад загроз, 
оцінено рівень інтенсивності їх прояву та можливого збитку, 
залежить ефективність побудови всієї системи фінансової 
безпеки [7, с. 49].

Оскільки загрози характеризуються різноманіттям прояву, 
з метою їх найбільш змістовної ідентифікації під час форму-
вання системи фінансової безпеки банку необхідно здійснити їх 
класифікацію за якомога більшою кількістю ознак. У науковій 
літературі представлено різні ознаки класифікації видів загроз 
для фінансової безпеки суб’єкта господарювання (табл. 1).

Розглянуті класифікаційні ознаки загроз спрямовані на 
формування системи забезпечення фінансової безпеки. Ефек-
тивність побудови такої системи для банку залежить від своє-
часності і повноти визначення майбутніх втрат.

Водночас попередження та раннє реагування є можливим 
лише завдяки тому, що в банку під час проведення значних за 
обсягом операцій діє прогноз-система, тобто всебічне дослі-
дження специфіки операції та виявлення факторів можливих 
ризиків. Базовим елементом такої системи є ідентифікація фак-
торів банківських ризиків.

Перебуваючи у стані невизначеності, можливої зміни як 
внутрішніх, так і зовнішніх чинників діяльності, менеджмент 
банку приймає ризикові рішення в умовах гострої конкуренції, 
вживаючи заходів запобігання прогнозованих небезпек і ней-
тралізації наявних загроз, забезпечуючи тим самим ефективну 
систему ідентифікації досягнення стратегічних цілей розвитку.

4) Фінансова безпека безпосередньо пов’язана зі збалан-
сованістю грошових потоків.

Окремі дослідники вважають, що найбільше значення 
у діяльності суб’єкта господарювання має прибуток. Але 
П. Друкер у своїй праці “Innovation and Entrepreneurship: 
Practiceand Principles” доводить, що насправді він є вторин-
ним, а грошовий потік має значно більше значення у діяльності 
суб’єкта господарювання [34].

Під час формування фінансового менеджменту як самостій-
ної галузі знань (кінець 50-х – початок 60-х років ХХ століття) 
концепція збалансованості грошових потоків стала однією з 
базових концепцій. Відповідно до цієї концепції гроші, що 
знаходяться в постійному русі, утворюють грошовий потік зі 
своїми параметрами. Тобто оцінка цього грошового потоку 
передбачає його ідентифікацію, визначення його тривалості 
та виду, а також визначення чинників, що формують елементи 
грошового потоку.

Вагомим тут є вибір коефіцієнта дисконтування, що дає 
змогу зіставити елементи потоку, які генеруються в різні 
моменти часу, здійснити оцінку ризику, пов’язаного з цим пото-
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Таблиця 1
Класифікаційні ознаки загроз фінансової безпеки суб’єкта господарювання

Автор Класифікаційні ознаки загроз фінансової безпеки
Т.Г. Васильців,
В.І. Волошин,
О.Р. Бойкевич,
В.В. Каркавчук [8]

місце виникнення;
ставлення до загроз;
ступінь важкості наслідків;
об’єкт посягань;
можливість здійснення;
форма збитку;
тривалість дії;
частота дії;
рівень прогнозованості;
можливість попередження;
суб’єкт загроз

Х.К. Мірза-заде [18] масштаби фінансово-господарської діяльності;
рівень ведення бізнесу

О.М. Підхомний,
Н.О. Микитюк,
І.П. Вознюк [26]

джерело виникнення;
рівень тяжкості наслідків;
рівень вірогідності;
стадії діяльності;
об’єкти посягань;
суб’єкти загроз;
форми збитку

Л.А. Запорожцева [13] загрози втрати ліквідності;
загрози втрати фінансової самостійності;
загрози зниження ефективності діяльності, втрати прибутковості і здатності до самоокупності  
та розвитку;
загрози нестійкого розвитку в результаті недотримання «золотого економічного правила»;
загрози нарощування боргів з причини уповільнення інкасації дебіторської заборгованості;
загрози неплатоспроможності;
загрози зниження вартості

І.П. Мойсеєнко,
О.М. Марченко [19]

безпосередність впливу;
ступінь сформованості;
можливість виявлення;
джерела виявлення;
об’єкти, яким вони загрожують;
масштаб можливого впливу на підприємство;
вплив на певний вид діяльності;
вид фінансово-економічних інтересів підприємства;
тривалість;
ймовірність реалізації;
розмір ймовірних збитків;
можливість передбачення;
об’єктивність чи суб’єктивність зумовленості;
ступінь їх суб’єктивного сприйняття

Ж.Д. Османов,
О.В. Константінов [21]

сила впливу;
ймовірність реалізації;
форма прояву;
тривалість дії;
рівні ієрархії;
джерела і характер загроз

О.М. Підхомний [25] сфера дії;
характеристика суб’єкта;
ресурсна невідповідність;
стабільність існування;
рівень поширення;
масштаби дії;
елементи фінансової системи;
відображення форм конфліктів у законодавстві;
критичність впливу;
зв’язок з іншими факторами;
актуальність
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ком, а також визначити спосіб його обліку [15].
Другий параметр концепції грошового потоку об’єднує її з 

іншою базовою концепцією фінансового менеджменту, а саме 
концепцією зміни вартості грошових ресурсів у часі. Сутність 
її полягає в тому, що грошова одиниця, що є сьогодні, і грошова 
одиниця, очікувана до одержання через певний проміжок часу, 
не рівноцінні. Ця нерівноцінність визначається дією трьох 
основних причин.

1) Інфляція грошового потоку, що викликає природне 
бажання надійно розмістити їх як прибуткове вкладення, а 
також пояснює, чому розрізняються гроші, наявні і очікувані 
до отримання [11].

2) Ризик неотримання очікуваної суми, що виявляється в 
тому, що будь-який проект, що передбачає надходження гро-
шового потоку в майбутньому, має певний рівень ймовірності 
бути невиконаним зовсім або виконаним частково [30].

3) Оборотність грошового потоку, що означає, що в обігу 
грошові кошти можуть генерувати дохід, повертаючись до 
власника після кожного кругообігу з шуканим приростом [6].

Зазначимо, що грошові потоки банку цікаві з позиції фінан-
сової безпеки не самі по собі, а у площині проблем, що вирі-
шуються за їх допомогою. Так, генерування грошового потоку 
дає змогу окупати витрати і створювати прибуток, що зумов-
лює зростання добробуту, розширення потенціалу, збільшення 
частки на ринку, підвищення конкурентоспроможності.

Однак, опираючись на праці Дж. Майлза і Д. Чоі, відзна-
чимо, що існування двох однакових грошових потоків з ідентич-
ними характеристиками, але з різною ціною неможливе [35].

Відсутність можливостей для безризикового арбітражу-
вання є центральною парадигмою в рамках теорії рівноваж-
них фінансових ринків в умовах невизначеності. Інтуїтивно 
цей аргумент зводиться до того, що два активи з абсолютно 
ідентичними характеристиками повинні мати однакові ринкові 
ціни в будь-який момент часу. Як би це було не так, то була б 
можливість отримати безризиковий прибуток за рахунок арбіт-
ражування. Закон однієї ціни означає, що ціна портфеля фінан-
сових активів повинна дорівнювати сумі цін складових цього 
портфеля активів.

Враховуючи окреслені нами постулати, що формують 
економічну сутність фінансової безпеки, можемо визначити 
певну економічну платформу фінансової безпеки банку як 
детермінанта безпеки банківської системи. Під економічною 
платформою фінансової безпеки банку ми розуміємо усталену 
сукупність загальнофункціональних елементів, що є життєво 
важливими у діяльності фінансово-кредитної установи (рис. 1).

Загалом зазначимо, що будь-яка економічна система не 
застрахована як від внутрішніх, так і від зовнішніх загроз, які 
пов’язані між собою, а тому разом з економічною платфор-
мою фінансової безпеки банку важливо, врахувавши вплив 
загроз, розглядати економічну платформу фінансової небез-
пеки для банку.

Висновки. Зміст фінансової безпеки банківської діяльно-
сті включає вжиття організаційно-управлінських, режимних, 
технічних та профілактичних заходів, що гарантують якісний 
захист прав та інтересів банківської установи, зростання ста-
тутного капіталу, підвищення ліквідності активів, забезпечення 
повернення кредитів, збереження фінансових та матеріальних 
цінностей. Звідси випливає, що процесом забезпечення фінан-
сової безпеки банку слід вважати сукупність певних заходів, 
спрямованих на запобігання шкоди від негативних впливів 
на економічну безпеку банку. Саме запобігання загрозам, не 

тільки явним загрозам економічної безпеки банку, але й потен-
ційним загрозам, є основою функціонування системи фінансо-
вої безпеки банку.

Виконання достатньої умови, за якої буде досягнуто 
абсолютного рівня безпеки і стійкості, переходить в абстрак-
тний стан, до якого слід постійно прагнути. Тобто з пози-
ції філософського змісту процесу досягнення абсолютної 
фінансової безпеки і стійкості це є нескінченним процесом. 
Однак це не характеризує означений процес як безнадій-
ний та абсолютно недосяжний, адже певний запас стійкості 
фінансової системи, який дасть змогу певний час уникати 
негативних наслідків прояву загроз і встигнути вжити пев-
них необхідних заходів, що дадуть змогу стримати розвиток 
і поширення кризових явищ в економіці, вочевидь, є цілком 
реальним і досяжним.

За допомогою глибокого аналізу економічної сутності 
фінансової безпеки можна сформувати єдині підходи до сприй-
няття та оцінки загроз фінансової безпеки національної еконо-
міки загалом та банківської системи зокрема. У цьому випадку 
найбільш ефективно виявить себе механізм прогнозування 
у взаємозв’язку з інструментами індикативного планування. 
Водночас застосування індикаторів фінансової та економічної 
безпеки сприяє висвітленню досить великої кількості сцена-
ріїв розвитку і досить точному визначенню величини загроз у 
функціонуванні банківської системи.
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Васильчишин А.Б. Экономическая сущность 
финансовой безопасности банковской системы: 
проблема плюрализма подходов

Аннотация. В статье раскрыта проблема неодно-
значности подходов к определению экономической 
сущности финансовой безопасности банковской си-
стемы. Определено, что важным является обеспечение 
устойчивости финансовой составляющей в безопас-
ности коммерческого банка. Кроме этого, в контексте 
проблемы установлено, что современные банки функ-
ционируют и как коммерческие учреждения, и как 
элемент экономической системы государства, который 
должен обеспечить стабильные условия для нормаль-
ного его функционирования и повышения уровня жиз-
ни населения. Раскрыто содержание экономических 
основ финансовой безопасности банков через базовые 
постулаты ее формирования. С учетом определенных 
постулатов, формирующих экономическую сущность 
финансовой безопасности, определена определенная 
экономическая платформа финансовой безопасности 
банка как детерминант безопасности банковской си-
стемы.

Ключевые слова: безопасность, финансовая безо-
пасность, банк, устойчивость банка, финансовая безо-
пасность банка, угрозы финансовой безопасности, эко-
номическая сущность финансовой безопасности банка.

Vasylchyshyn O.B. The economic essence of the 
financial security of the banking system: the problems 
of pluralism approaches

Summary. Problem of ambiguity of approaches to the 
definition of the economic essence of financial security of 
the banking system is revealed in the article. It is defined 
that it is important to ensure the sustainability of the finan-
cial component in the safety of a commercial bank. In addi-
tion, in the context of the problem is established that mod-
ern banks function both as commercial establishments, and 
at the same time, as an element of an economic state which 
should provide stable conditions for its normal functioning 
and raising the standard of living of the population. The 
content of the economic foundations of the financial securi-
ty of banks through the basic postulates of its formation is 
revealed. Taking into consideration the postulates, forming 
the economic essence of financial security, a certain eco-
nomic platform of financial security of the bank is defined 
as a determinant of the security of the banking system.

Keywords: security, financial security, bank, stability 
of the bank, financial security of the bank, threats of finan-
cial security, economic essence of the financial security of 
the bank.


