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Постановка проблеми.  В  умовах  фінансової 
кризи  та  загострення  політичної  нестабільності  в 
Україні,  можна  спостерігати  тендецію  погіршення 
показників  рентабельності,  платоспроможності 
та  фінансового  стану  загалом  низки  вітчизняних 
банків. Саме від якості розроблених заходів забез-
печення фінансової  безпеки  на  рівні  банку  зале-
жить  фінансовий  стан  окремого  банку  та  вектор 
розвитку  всієї  банківської  системи  в  стратегічній 
перспективі. Проте, розробленню науково-обгрун-
тованого механізму забезпечення фінансової без-
пеки комерційного банку, передує аналіз наукових 
підходів  до  визначення  сутності  терміну  «фінан-
сова безпека банку». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням анлізу змістовного наповнення поняття 
«фінансова  безпека  банку»  присвячені  наукові 
праці таких вчених, як: Д.А. Артеменко [1], О.І. Бара-
новський  [2],  Т.М.  Болгар  [3],  С.В.  Васильчак  [4], 
В.Я.  Вовк [5], С.М. Побережний [6], О.І. Хитрін [7]. 

Постановка завдання. Незважаючи на чималу 
кількість  змістовно-понятійних  трактувань  еконо-
мічної  сутності  фінансової  безпеки  банку,  дане 
питання не є повністю теоретично і методологічно 
опрацьоване,  відсутній  єдиний  підхід  до  визна-
чення  поняття  «фінансова  безпека  банку»,  що 
зумовлює  необхідність  дослідження  та  узагаль-
нення  понятійного  апарату  для  уточнення  змісту 
вищезазначеної категорії.

 Виклад основного матеріалу. В  теорії  наці-
ональної  безпеки  використовують  такі  категорї: 
національна безпека держави, економічна безпека 
держави, фінансова безпека держави, економічна 

безпека банку, фінасова безпека банку. Їх вивчення 
слід розпочати з дослідження та аналізу категорії 
безпека, оскільке вищезазначене поняття включає 
в  себе  всі  перелічені  терміни,  які  є  різновидами 
безпеки  в  залежності  від  сфери  застосування,  а 
також основою їх визначення. У Словнику суспіль-
них наук UNESCO [8] подано наступне визначення 
терміну безпека: «безпека ідентична безпечності й 
означає відсутність фізичної загрози або охорону 
перед  нею»,  відповідно  до  Нового  тлумачного 
словника української мови [9], безпеку визначено, 
як стан, коли кому-небудь чи чому-небудь ніщо не 
загрожує.  Безпека  у  «The  Oxford  Dictionary»  [10] 
розглядається, як «стан або відчуття безпечності, 
а також засоби, що її забезпечують». Отже, вико-
ристовуючи  метод  дедукції  можна  зазначити, що 
фінансова безпека – це стан, при якому фінансо-
вій системі не загрожують небезпеки будь-чого (як 
держави так і окремого господарюючого суб’єкта).

Вітчизняні дослідники питання фінансової без-
пеки трактують безпеку переважно, як стан захи-
щеності  цінностей  та  (або)  інтересів  від  загроз 
зовнішнього та внутрішнього характеру. Проте, на 
нашу  думку,  для  подальшого  правильного  зміс-
товного  наповнення  поняття  «фінансова  безпека 
банку», слід взяти до уваги підхід запропонований 
В.А.  Ліпканом  [11],  який  виділив  чотири  підходи 
до трактування поняття безпека: статичний  (стан 
захищеності), діяльнісний (система заходів, спря-
мовані  на  створення  безпечних  умов),  пасивний 
(дотримання  встановлених  норм  та  параметрів, 
що визначають рівень безпеки), апофатичний (від-
сутність загроз та небезпек).
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  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Опрацювання  та  узагальнення  економічної 
літератури  дало  змогу  сформувати  і  схематично 
відтворити  систему  економічної  безпеки,  тим 
самим  визначивши  місце  фінансової  безпеки 
банку (рис. 1).

Узагальнюючи  напрацювання  вітчизняних 
дослідників  із  проблеми  фінансової  і  економіч-
ної безпеки держави, варто відзначити наступне. 
О.І.  Барановський зазаначає, що поняття «фінан-
сова  безпека»  є  настільки  широке,  як  і  тлума-
чення фінансів як системи економічних відносин; 
при цьому усі запропоновані трактування поняття 
«фінансова  безпека»  лише  відображають  окремі 
аспекти цієї всеосяжної категорії та не можуть пре-
тендувати на її однозначне трактування», з чим не 
можемо не погодитись. [2, c. 25-27]

Більшість  вітчизняних  науковців  розглядають 
фінансову безпеку держави як підсистему еконо-
мічної  безпеки  держави,  зокрема  О.І.  Баранов-
ський  вважає,  що фінансова  безпека  держави  – 
це стан фінансової, валютної, грошово-кредитної, 
бюджетної, банківської, розрахункової, податкової, 
митно-тарифної, інвестиційної, фондової системи 
та  системи  ціноутворення,  що  характеризується 
стійкістю  та  збалансованістю  до  впливу  зовніш-
ніх і внутрішніх негативних впливів, спроможністю 
протистояти  зовнішній  фінансовій  експансії,  при 
цьому, забезпечуючи фінансову стійкість (стабіль-
ність), економічне зростання та ефективне функ-
ціонування вітчизняної економічної системи, з чим 
не можемо не погодитись [2, c. 26].

На  наш  погляд,  виділення  безпеки  банку,  як 
складової  фінансової  безпеки  держави  є  цілком 
обґрунтованим,  оскільки,  по-перше,  вітчизняні 
банківські установи володіють важелями прямого 
впливу  на  ефективність функціонування  інвести-
ційної, фінансової, виробничої та інших сфер наці-
ональної  економіки,  по-друге,  від  ефективності 

функціонування  банківського  сектору  залежить 
обсяг грошової маси, що в свою чергу прямо впли-
ває на функціонування реального сектора еконо-
міки. Отже, можемо стверджувати, що саме стан 
банківського  сектору  вагомо  впливає  на  рівень 
фінансової безпеки держави.

На думку С. Букіна [12], питанням забезпечення 
безпеки банку в першу чергу опікуються власники, 
акціонери  банку.  Також,  на  думку  вченого,  дана 
проблема  є  актуальною як для  партнерів  по біз-
несу,  так  і  для  фізичних  чи  юридичних  осіб,  які 
виступають  позичальниками  чи  розміщують  гро-
шові кошти на депозитах в банку. С. Букін виділяє 
три  основні  складові  безпеки  банківської  діяль-
ності: безпека банку з позиції організації; безпека 
проведення банківських операцій та безпека пер-
соналу банку. Запропонований дослідником підхід 
акцентує увагу на дослідженні проблеми безпеки 
банку з позиції менеджменту.

М.І.  Зубок  [13,  c.  31-33]  підкреслює, що  «без-
пека банку – стан стійкої життєдіяльності, за якого 
забезпечується  реалізація  основних  інтересів  і 
пріоритетних  цілей  банку,  захист  від  зовнішніх  і 
внутрішніх факторів, незалежно від умов функці-
онування». Дещо уточнюють визначення безпеки 
банку,  наведене  М.І.  Зубком,  С.В.  Васильчак  та 
С.Ф.  Вінтоняк  [4,  c.  153-157],  наголошуючи,  що 
«безпека  банку  –  це  такий  стан,  за  якого  стрені 
умови  для  забезпечення  стійкої  життєдіяльності, 
при цьому відбувається реалізація головних інтер-
есів та пріоритетних цілей банку, за умов захисту 
від зовнішніх  і внутрішніх дестабілізуючих чинни-
ків, незалежно від умов функціонування». Думка, 
що  пріоритетним  об’єктом  убезпечення  виступа-
ють інтереси досить поширена, з чим не можемо 
не  погодитися,  оскільки  в  загальному  інтерес 
виступає  основним  мотивом,  вираженим  у  пев-
них  діях  суб’єкта,  спрямований  на  задоволення 

Рис. 1. Місце фінансової безпеки банку в системі економічної безпеки держави

Джерело: систематизовано автором на основі: [2, c. 26-28; 3; 6, c. 8]
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потреб.  Враховуючи  специфіку  діяльності  банку, 
важливо наголосити, що основним об’єктом убез-
печення  виступають  саме  фінансові  інтереси. 
Проте, з вищезазначених визначень незрозумілим 
є,  яким чином досягається  захищеність фінансо-
вих інтересів банку і які суб’єкти здійснюють пря-
мий вплив на їх захист.

В  цілому,  слід  зазначити,  що  проблематиці 
забезпечення  фінансової  безпеки  банку  при-
свячена  порівняно  незначна  кількість  наукових 
праць,  однак,  узагальнивши  погляди  українських 
вчених,  проаналізувавши різноманітні  підходи до 
трактування феномену фінансової безпеки банку, 
слід  зазначити,  що  одні  науковці  інтерпретують 
фінансову безпеку банку, як функціональну скла-
дову економічної безпеки банку, заперечуючи при 
цьому необхідність виділення фінансової безпеки 
банку  в  особливу  сферу  наукового  дослідження, 
інша  частина  дослідників  –  досліджують  фінан-
сову безпеку банку, як самостійний предмет науко-
вого пізнання.

Важливо  відзначити,  що  безпека  окремого 
банку прямо впливає на безпеку всієї вітчизняної 
банківської  системи,  оскільки  комерційні  банки  є 
фінансово-кредитним  центром,  здійснюючи  опе-
рації із залучення та розміщення тимчасово-віль-
них коштів, впливають на стан вітчизняної еконо-
міки. При цьому структурні зрушення в діяльності 
окремого банку, недовіра з боку населення, масове 
вилучення депозитів,  з  іншої  сторони – як наслі-
док негативні загальносистемні наслідки. До того 
ж  важливо  усвідомити, що  неможливо досягнути 
належний  рівень  фінансової  безпеки  окремого 
комерційного  банку  без  досягнення  відповідного 
її показника на загальносистемному рівні. На наш 
погляд, необхідним є з однієї сторони наголосити, 
що  між  економічною  та  фінансовою  складовою 
діяльності  банку  існує  логічний  взаємозв’язок,  а 
з іншої – підкреслити важливість розгляду фінан-
сової безпеки банку, як необхідної та самостійної 
складової  забезпечення  ефективної  діяльності 
комерційного банку.

М.І.  Зубок  та  Л.  Ніколаєв  [12]  виділяють 
наступні види безпеки банківської діяльності: осо-
бисту,  колективну,  економічну  та  інформаційну, 
при  цьому  питанням  забезпечення  фінансової 
безпеки банку увага не приділяється.

Д.А. Артеменко  [1] зазначає, що функціональ-
ними  складовими  економічної  безпеки  банку  є: 
фінансова,  технічна,  правова,  інформаційно-тех-
нологічна, організаційна і соціально психологічна. 
При цьому він наголошує, що фінансова складова 
є пріоритетною в системі економічної безпеки бан-
ківської системи і включає комплекс заходів щодо 
досягнення  максимально  можливої  платоспро-
можності  та  стійкості  комерційного  банку,  ліквід-
ності його балансу, ефективної структури капіталу 
й найбільш прибуткових напрямів його вкладень, 

що  досягається  шляхом  чіткого  стратегічного  та 
тактичного  планування,  аналізу  та  запобігання 
загрозам фінансового характеру. На наш погляд, 
таке  трактування фінансової  безпеки  банку  не  є 
влучним, оскільки, безпека трактується не як стан, 
а як діяльність спрямована на досягнення певного 
результату,  однак  результатом  діяльності  банку 
може бути як прибуток, так  і  збиток. У результаті 
негативної  діяльності  банку  –  отримання  збитку, 
виходячи  з  визначення  Д.  Артеменка, фінансову 
безпеку забезпечити неможливо. 

У  контексті  проведеного  дослідження  фено-
мену  фінансової  безпеки  банку,  можна  виділити 
такі  погляди  щодо  трактування  змісту  поняття 
фінансова  безпека  банку:  захисний,  ресурсно-
функціональний, конкурентний, системний. 

Так, відповідно до захисного підходу, фінансову 
безпеку  банку  розглядають,  як  стан  захищеності 
фінансових інтересів від загроз (внутрішніх і зовніш-
ніх),  реальних  чи  потенційних  джерел  небезпек.

Фінансова  безпека  прихильниками  даного 
підходу  розглядається  також  через  призму  збе-
реження  інформації. В свою чергу, ступінь надій-
ності всієї системи збереження інформації, визна-
чається  рівнем  безпеки  найслабшої  ланки,  якою 
вважається  персонал  банку.  Слід  зазначити,  що 
наявність  інформації  і  її  захист  є  однією  з  умов 
фінансової  безпеки,  лише  згрупування  всіх  сут-
тєво-важливих факторів створить передумови для 
безпечного  функціонування  банку,  зокрема,  для 
забезпечення його фінансової безпеки.

Основою  даного  підходу  є  визначення фінан-
сової  безпеки  банку  через  призму  забезпечення 
стійкості,  платоспроможності  та  саморозвитку  в 
умовах дії зовнішніх та внутрішніх загроз, а осно-
вними критеріями фінансової безпеки є фінансова 
стійкість банку. 

Разом  з  цим, фінансову  безпеку  банку можна 
визначити,  як  динамічний  стан,  пов’язаний  як 
зі  змінами  в  самому  банку,  так  і  в  зовнішньому 
середовищі,  зокрема,  зміни  зумовлені  глобаліза-
ційними,  інноваційними  процесами,  тому  фінан-
сова безпека не може бути статичним поняттям.

Перевагою даного підходу є забезпечення спря-
мованості  діяльності  банку  на  ключовий  аспект 
стратегії – забезпечення стійкості, захист фінансо-
вих інтересів та можливості генерувати фінансові 
ресурси в умовах впливу внутрішніх та зовнішніх 
загроз. Серед недоліків виділяють: часткове роз-
криття сутності фінансової безпеки, ототожнення 
її зі стійкістю. 

Заслуговують на увагу трактування фінансової 
безпеки  банку  з  позиції  захисного  підходу,  наве-
дені  такими  науковцями,  як  О.І.  Барановський,  
Т.Г. Болгар.

На думку О.І. Барановського [2, c. 439], фінан-
сова безпека банку – це захист фінансових інтер-
есів банку, його фінансової стійкості і середовища, 
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в  якому функціонує,  а  також  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  функці-
онування банку,  збереженню й  відтворенню його 
майна  та  інфраструктури,  а  також  перешкодити 
досягненню банком статутних цілей.

Як зазначає Т.Г. Болгар [3], фінансова безпека 
банку – це стан банківської установи, що характе-
ризується  збалансованістю  і  стійкістю  до  впливу 
зовнішніх і внутрішніх загроз, його здатністю дося-
гати  поставлених  цілей  і  генерувати  достатній 
обсяг фінансових ресурсів для забезпечення стій-
кого розвитку.

Варто  відзначити, що  вищезгадана  група нау-
ковців  підходять  до  трактування фінансової  без-
пеки банку через дієво-функціональну активність 
суб’єктів  спрямовану  на  попередження,  запо-
бігання  і  нейтралізацію  небезпек  і  загроз.  Так,  в 
посткризовий період функціонування вітчизняних 
банків здійснюється в умовах численної кількості 
ризиків, загроз та небезпек, що в свою чергу має 
негативний  вплив  на  фінансову  стабільність  як 
окремого банку, так і враховуючи загальносистем-
ний характер – на всю банківську систему. Таким 
чином,  в  сучасних  умовах  розвитку  вітчизняної 
банківської системи пріоритетним є попередження, 
запобігання генерації внутрішніх і зовнішніх загроз 
з метою убезпечення фінансових інтересів банку. 

Ресурсно-функціональний  підхід  до  розкриття 
сутності фінансової безпеки банку передбачає ефек-
тивне використання ресурсів або потенціалу банку.

Фінансову безпеку банку,  на думку Є. Олейні-
кова  [14],  слід  розглядати  як  стан  найефективні-
шого використання корпоративних ресурсів банку, 
який  відображається  через  найкращі  значення 
фінансових  показників  прибутковості  та  рента-
бельності,  якості  управління  та  використання 
основних  та  оборотних  коштів  банку,  структури 
його  капіталу,  норми  дивідендних  виплат  за  цін-
ними  паперами  банку,  а  також  курсової  вартості 
його  цінних  паперів  як  синтетичного  індикатора 
поточного  фінансового  стану  банку  і  перспектив 
його технологічного та фінансового розвитку.

Визначення фінансової  безпеки  банку  з  пози-
ції  використання  корпоративних  ресурсів  є,  на 
наш  погляд,  неповним,  оскільки  найвагомішою  і 
ключовою характеристикою даної категорії висту-
пають  фінансові  інтереси,  які  при  несвоєчасній, 
недостатній або при повній відсутності реалізації 
можуть  стати  загрозами,  небезпеками  чи  ризи-
ками діяльності банку, перешкодою для забезпе-
чення і реалізації його фінансової безпеки.

Необхідно зазначити, що в основу даного під-
ходу покладено принцип підтримки важливих пара-
метрів діяльності банку для збереження системи 
фінансової  безпеки  банку  в  допустимих  межах.

Згідно конкурентного підходу рівень фінансової 
безпеки банку визначається на основі оцінки кон-
курентних  переваг  комерційного  банку  на  ринку, 
щодо інших фінансових посередників, банківських 
установ  за  рахунок  відповідності  його  ресурсної 
забезпеченості стратегічним цілям та завданням. 

В.Я.  Вовк  [5]  зазначає,  що  ключовою  метою 
фінансової  безпеки  банку  є  забезпечення  конку-
рентоспроможності  як  окремого  банку,  так  і  бан-
ківської  системи  в  цілому  на  ринку  банківських 
послуг  та  недопущення  можливості  отримання 
збитків  або  втрати  частини  прибутків  внаслідок 
реалізації внутрішніх та зовнішніх загроз. 

Підсумовуючи вищевикладене,  зазначимо, що 
фінансова  безпека  банку  з  погляду  конкуренто-
спроможності грунтується на незалежності, ефек-
тивності  використання  і  конкурентоспроможності 
фінансів банку, його рентабельності  та прибутко-
вості, що досягається  відповідно до  розробленої 
статрегії фінансової безпеки банку за умов нейтра-
лізації загроз зовнішнього і внутрішнього характер. 
Позитивними  ознаками  конкурентного  підходу  є 
ефективне залучення  і використання фінансових 
ресурсів банку, що в кінцевому підсумку вплине на 
прибутковість  банку.  Однак,  розгляд  фінансової 
безпеки банку виключно через призму конкурент-
них  переваг,  виключаючи  при  цьому  системність 
дослідження на основі  побудови єдності  принци-
пів, цілів, орієнирів, критеріїв фінансової безпеки 
при  одночасному  врахуванні  генерації  та  впливу 
загроз  зовнішнього  та  внутрішнього  характеру  є 
дещо неповним та не дозволяє всебічно оцінити 
фінансову безпеку банку, оскільки виступає лише 
одним з критерії даного поняття.

Суть  системного  підходу  полягає  у  тому,  що 
при вирішенні питання щодо забезпечення фінан-
сової безпеки банку, функціонування банку, діяль-
ність працівників, а також вплив як внутрішніх, так 
і зовнішніх загроз розглядаються як система дина-
мічна у комплексі її зв’язків з точки зору забезпе-
чення стійкості та саморозвитку.

На думку Н. Євченко [15], «фінансова безпека 
банку – це такий його фінансовий стан, який харак-
теризується  збалансованістю  системи  фінансо-
вих  показників,  стійкістю  до  внутрішніх  і  зовніш-
ніх  загроз, що  дозволяє  своєчасно  та  в  повному 
обсязі  виконувати  взяті  на  себе  зобов’язання, 
забезпечує  ефективний  розвиток  банку  в  поточ-
ному та наступних періодах».

Функціональні характеристики фінансової без-
пеки  банку  в  даному  трактуванні  відображені 
досить  змістовно,  однак  ототоження  фінансової 
безпеки  банку  з  показниками  його  фінансового 
стану є дещо невірним. На нашу думку, дані показ-
ники  доцільно  використовувати  для  характерис-
тики  фінансової  структури  банку,  в  свою  чергу 
фінасова безпека банку може бути визначена  за 
допомогою комплексу даних – системи кількісних 
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та  якісних  показників,  що  детально  та  всебічно 
характеризують  фінансово-господарське  стано-
вище  банку,  зокрема  аналіз  фінансової,  інвести-
ційної та господарської діяльності банку, його ста-
новища на ринку, тощо.

Можемо стверджувати, на основі узагальнення 
поглядів науковців, визначивши основні переваги і 
недоліки підходів до розкриття сутності фінансової 
безпеки  банку,  найбільш  науково-виваженим  та 
обґрунтованим, таким, що часто використовується 
в сучасних умовах функціонування банків, є захис-
ний підхід,  згідно якого фінансова безпека банку 
визначається,  по-перше,  як  стан  банку,  за  якого 
фінансова стійкість  та фінансові  інтереси  комер-
ційного банку захищені від деструктивних чинників 
як  зовнішнього,  так  і  внутрішнього  середовища; 
по-друге, комерційний банк формує таку поведінку 
на ринку, яка б дозволила йому ефективно функці-
онувати і досягати поставлених статутних цілей в 
умовах постійної дії внутрішніх і зовнішніх загроз.

Так, на основі проведеного аналізу визначено, 
що фінансову безпеку господарюючого суб’єкта, в 
тому числі комерційного банку, найчастіше визна-
чають як стан ефективного використання ресурсів, 
захищеності  фінансових  інтересів  та  фінансової 
стійкості за умов захисту від впливу загроз. Як було 
визначено, фінансова безпека банку є динамічною 
категорією, що видозмінюється під впливом низки 
факторів соціально-економічних, політичних, тех-
нологічних,  конкурентних,  тощо.  Таким  чином, 
виникає  необхідність  реконциптуалізації  ключо-
вої  категорії  «безпека»  й  перенесення  акценту  з 
її  статичного  (як  стан)  розуміння  на  динамічне. 

Враховуючи  вищевикладене,  не можемо  поза 
увагою  лишти  визначення  фінансової  безпеки 
банку, яке запропонував О. Хитрін. Так, О. Хитрін 
[7, c. 118-124] підкреслює, що фінансова безпека 
банку – динамічний стан, при якому він: юридично 
і  технічно  здатний  виконувати  і  реально  виконує 
властиві йому функції;  забезпечує стійкий захист 
життєво  важливих  соціально-економічних  інтер-
есів  громадян,  господарюючих  суб’єктів,  суспіль-
ства та держави від негативного впливу внутріш-
ніх і зовнішніх загроз; володіє потенціалом як для 
кількісного,  так  і  для  якісного  зростання  і  має  в 
своєму  розпорядженні  механізми  для  реалізації 
даного потенціалу.

Дійсно, фінансова безпека банку є динамічною 
категорією,  оскільки,  з  одного  боку  активне  роз-
міщення як юридичними так і фізичними особами 
депозитів  сприятиме  зростанню  залишків  коштів 
на  рахунках  банку, що  в  свою  чергу  впливатиме 
на ліквідність банківської установи, з іншого боку – 
масове  вилучення  депозитів,  неповернення  кре-
дитів, може негативно вплинути на стійкість банку, 
в  результаті  і  на  його фінансову  безпеку. Однак, 
наведене визнання характеризує достатньо широ-
кий погляд вченого на проблему фінансової без-

пеки  банку,  і  на  нашу  думку,  дане  визначення 
більш доцільно використовувати, характеризуючи 
фінансову  безпеку  банківської  системи,  оскільки 
включає  заходи  як  технічного,  так  і  правового 
характеру, по-друге, спрямоване на забезпечення 
соціально-економічних інтересів, а не фінансових 
інтересів, що по відношенню до банку не є корек-
тним. Також незрозумілим є, що  саме науковець 
розуміє  під  потенціалом  і  який  вид  потенціалу 
забезпечує фінансову безпеку.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, на основі проведеного дослідження 
під  фінансовою  безпекою  комерційного  банку 
розуміємо  такий  динамічний  стан  банку  за  якого 
його  фінансово-економічна  діяльність  захищена 
від  можливостей  реалізації  зовнішніх  і  внутріш-
ніх загроз з орієнтацією на задоволення інтересів 
учасників банківського бізнесу. 
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