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СПЕЦИФІКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

 
Одним з гострих питань функціонування банківської сфери є проблеми 

фінансової безпеки. А так як стабільний розвиток країни напряму пов’язаний з 
стабільним розвитком банківської системи, то питання безпеки в банківській 
сфері повинні розглядатися детально і ретельно. 

Тема безпеки банківської системи є дуже важливою для розвитку 
економіки, тому багато економістів розглядали її і зробили важливий вклад у 
розглядання цієї теми, такі як: С.М.  Побережний, О.Ю. Литовченко, І.М. 
Крупка, Т.Б. Кузенко, Д.А. Артеменко, О.І. Барановський, Т.М. Болгар, С.В. 
Васильчак, В.А. Гамза, С.О. Дмитров, Ю.О. Голобородько, Н.Г. Євченко, Н.В. 
Зачосова, А.О. Єпіфанова, М.І. Зубок, А.М. Єрмошенко, В.С. Котовський, О.І. 
Хитрін, О.Ю. Литовченко, А.М. Ткаченко, Д.А. Фадєєв. 

Хоча на сьогодні велика кількість економістів розробили багато різних 
шляхів вирішення проблем фінансової безпеки в банках, все одно залишається 
багато утруднень, навіть для застосування цих шляхів. 

Метою роботи є дослідження фінансової безпеки банків. 
Фінансова безпека банківської системи – це, по-перше, найважливіший 

сектор для функціювання банків в загалом і є основою його фінансової 
стійкості, по-друге, невід’ємна частина фінансової системи країни. Тому 
питання фінансової безпеки банків є дуже важливими не лише для фінансової 
стійкості окремих банків, а й для стійкості економіки в цілому. 

У законі «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що безпека 
банківської системи залежить від низки умов, що забезпечуються державою як 
в економічній, так і в інших сферах, а також від спроможності банків 
забезпечити задоволення потреб національної економіки. Під забезпеченням 
безпеки банківської системи розуміють процес створення умов для стабільного 
розвитку та економічного суверенітету держави; попередження й усунення 
загроз, умов та інших чинників, здатних негативно, дестабілізуюче вплинути на 
процеси розвитку національної банківської системи, усунення суперечностей 
між інтересами держави та окремих соціальних груп, суспільства й індивіда. 

Фінансова безпека банку є основою його фінансової стійкості. Стійкість 
комерційних банків, а відтак – і їх фінансова безпека, залежить від її надійності, 
пов’язаної з довірою до банківської та грошової системи. 

Важливою складовою фінансової безпеки банку є система фінансових 
важелів і методів забезпечення фінансової безпеки. Її метою є усунення 
кризових явищ і процесів, а також причин, які їх викликали, забезпечення 
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ефективної діяльності та оптимального використання фінансових ресурсів 
банком. До основних завдань підсистеми належать: вибір оптимальної стратегії 
діяльності та інструментарію її реалізації; нейтралізація кризових явищ; 
усунення причин криз; усунення наслідків кризи; забезпечення ефективної 
діяльності банку. Система фінансової безпеки банків повинна запобігти 
настанню глибоких криз шляхом раннього попередження негативних тенденцій 
у його роботі та нейтралізувати можливі проблемні аспекти в поточній 
діяльності. 

Окрім того, серед заходів забезпечення фінансової безпеки банківської 
діяльності в Україні можна назвати: підсилення державного регулювання 
банківської сфери, удосконалення методичної бази оцінки рівня фінансової 
безпеки банку; зміцнення позиції державних банків в реалізації стратегії 
економічного розвитку країни; наблизити діяльність вітчизняних банків до 
міжнародних стандартів, зокрема сучасних вимог Базельського та 
Європейського комітету; підвищити ефективність діяльності та фінансову 
стійкість банків шляхом поліпшення якості корпоративного управління, у тому 
числі досягнення більшої прозорості діяльності банків, ефективності ризик- 
менеджменту, вдосконалення відносин органів управління банків, акціонерів 
тощо [2]. 

Паралельно із зазначеними заходами необхідно удосконалювати 
методичну базу оцінки рівня дотримання фінансової безпеки банку. Для цього 
необхідно активізувати розробку і запровадження нових методів і технологій 
обробки і аналізу інформації для оцінки і забезпечення фінансової безпеки 
окремого комерційного банку. На це, у свою чергу, впливає активізація 
конкурентної боротьби із застосуванням відповідних методів ведення 
добросовісної конкуренції; значне розширення кола банківських послуг, які 
надаються комерційними банками, посилення дії як внутрішніх, так і зовнішніх 
загроз стабільному функціонуванню банківської установи [3]. 

Отже, існує багато методів вдосконалення фінансової безпеки банків на 
різних рівнях, деякі з них застосовуються на рівні державного регулювання 
банківської діяльності, а деякі на рівні окремих банків. Всі банки мають право 
самостійно обирати методи посилення банківської фінансової безпеки. 
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АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ УКРАЇНИ 

 
Однією з найважливіших умов розвитку національної економіки є 

стійкість і стабільність банківської системи. Прозорість, стабільність та 
прогнозованість розвитку банківської системи дає змогу з більшою 
ймовірністю визначити основні напрями її функціонування, підвищити 
привабливість для інвесторів та інших суб’єктів господарювання [1]. 
Ефективність основного виду банківської діяльності – кредитування – 
визначається мірою наукової обґрунтованості положень, на яких базуються 
кредитні відносини банків з позичальниками, методів формування та 
інструментів реалізації кредитної політики. 

Великий внесок у дослідження проблем здійснення кредитних операцій 
комерційними банками зробили такі зарубіжні вчені, як О. Антипов, Е. Долан, 
К.Кемпбелл, Р.Кемпбелл, О.Лаврушин, К. Льюіс, Г. Панова, М. Пестель, П. 
Роуз, Дж. Сінкі та інші. Вітчизняні економісти також активно досліджують 
різні аспекти кредитних операцій комерційних банків, про що свідчать праці 
М.Алексеєнка, Ф. Бутинця, О. Васюренка, В.Глущенка, Н.Костіної, М. Крупки, 
О. Кириченка, Б. Луціва, В. Міщенка, А. Мороза, С.Науменкової, Л. 
Примостки, М.Савлука, І.Сала, Н.Шульги та ін. 

Проте, деякі аспекти формування кредитної політики та ефективне 
впровадження її у практичну діяльність потребують подальшого дослідження. 

Метою роботи є аналіз кредитного менеджменту України. 
Основним джерелом доходів банків є отримання прибутку від здійснення 

кредитних операцій, а так як у процесі управління кредитною діяльністю банку 
об'єктами є не лише кожна окрема кредитна операція, а й сукупність усіх 
наданих банком кредитів з їх взаємовпливом і взаємозалежністю, тобто 
кредитний портфель банку, то одним з головних завдань, яке сьогодні повинне 
стояти перед менеджментом банків, є ефективне управління кредитним 
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