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банківської діяльності
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВ
ТА СПОСОБИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В статье раскрывается понятие эконо-
мической безопасности банка, ее сущ-
ность и назначение, обосновывается
необходимость создания комплексной
системы обеспечения экономической
безопасности банка, элементами кото-
рой предлагается рассматривать безо-
пасность материальных и финансовых
ресурсов, информационную и кадровую
безопасность.

In the article opens up the concept of eco-
nomic security of bank, its essence and
setting, opens up in the article, the neces-
sity of creation of the complex system of
providing of economic security is grounded
jar the elements of which it is suggested to
examine safety material and financial re-
sources, informative and skilled safety.

Ключові слова: економічна безпека банку, комплексна система за-
безпечення економічної безпеки банку, захист матеріальних ціннос-
тей, безпека кредитних операцій, інформаційна безпека банку, кад-
рова безпека банку.

Економічну систему будь-якого суспільства як матеріальну
базу національної безпеки забезпечують певні суб’єкти, у першу
чергу ті з них, які здійснюють суттєвий вплив на формування
ВВП. Важливе місце серед них займають суб’єкти фінансової си-
стеми країни, насамперед банки. Тому ефективне й успішне ви-
рішення завдань, що стоять перед економічною безпекою держа-
ви, певною мірою залежить від результативності діяльності
підприємств, банків, фірм та інших господарських об’єднань.
А чим стійкіші елементи економічної системи, співвідношення
виробничого і банківського капіталу, збалансованість структури
власності і державного регулювання, інвестиційного забезпечен-
ня, розвитку інституціональної інфраструктури і т. д., тим безпечні-
шою є ця система.
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Разом з тим банки, як і інші суб’єкти господарської діяльності,
вимушені організовувати свою діяльність в умовах непередбачу-
ваності, невизначеності, загроз і небезпек, породжених умовами
перехідної ринкової економіки. Крім того, на розвиток банківсь-
кої діяльності мають вплив і такі фактори, як нестабільність полі-
тичної і соціально-економічної ситуації в країні, недосконалість
банківського законодавства, криміналізація суспільства, шахрай-
ство, корупція та ін. Усе це різко загострює проблему забезпе-
чення економічної безпеки банків.

Для комерційних банків особливо значущими є такі умови ефек-
тивної та безпечної діяльності, як забезпечення зворотності креди-
тів, підвищення прибутковості, підтримання ліквідності, зниження
банківських ризиків, гарантування депозитів. Також, таке забезпе-
чення має базуватись на певних заходах захисту банківської діяль-
ності, протидії загрозам. Більше того, небезпечність та різнобічний
характер цих загроз вимагають системного та наукового підходу до
вирішення питань безпеки діяльності банків. Проте проведені до-
слідження й публікації щодо проблем безпеки банківської діяльнос-
ті присвячені здебільшого організаційним, технічним і правовим
аспектам. Звертає на себе увагу те, що, незважаючи на достатньо
значну увагу, приділену даному питанню, банківська безпека зали-
шається не до кінця розглянутою теоретично і не завжди ефектив-
ною на практиці, а тому вимагає дальшого вивчення та дослідження.

На сьогоднішній день у науковій літературі визначення сутно-
сті економічної безпеки банку як основи його загальної безпеки
дається вкрай рідко, а в наявних визначеннях поняття розкрива-
ються не завжди чітко, а інколи неповно.

У цілому можна виділити два підходи авторів до визначення
безпеки банків загалом і економічної зокрема. Перший підхід ба-
зується на використанні поняття загрози [1; 3; 4; 9]. Другий — на
економічних поняттях досягнення мети, функціонування банку
без використання поняття загрози у визначенні безпеки [2; 6; 7;
10—13; 16]. Існують також інші визначення, які або поєднують,
або змішують вказані підходи.
Перший підхід. Під економічною безпекою підприємницької

діяльності деякі автори розуміють захищеність життєво важли-
вих інтересів суб’єкта господарювання від внутрішніх та зовніш-
ніх загроз, тобто захист підприємства, банку, їх кадрового й інте-
лектуального потенціалу, інформації, технологій, капіталу і при-
бутку, які забезпечуються комплексом заходів спеціального, пра-
вового, економічного, організаційного, інженерно-технічного і
соціального характеру.
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Російський учений К. Р. Тагірбеков вважає, що економічна
безпека банку — це його здатність протистояти деструктивним
діям на фінансовому ринку і забезпечити виживання в конкурен-
тній боротьбі банківського бізнесу [15, с. 23]. Потрібно зазначи-
ти, що автор розуміє економічну безпеку банку виходячи з ідеї
визнання визначального впливу зовнішнього середовища на ді-
яльність банку, але, на нашу думку, слід було б урахувати і вплив
внутрішніх загроз діяльності банку. Крім того, тлумачний слов-
ник Д. Ушакова трактує поняття «вижити» як залишитись у жи-
вих, уціліти, тобто це означає, що якщо розглядати визначення
економічної безпеки банку за Тагірбековим, то банк має пасивну
позицію в конкурентній боротьбі і забезпечує тільки збереження
свого стану на ринку банківських послуг.

С. Л. Мєламедов, на відміну від Тагірбекова, при розкритті
змісту поняття «економічна безпека» підкреслює необхідність
урахування не тільки зовнішніх загрозливих обставин, а й внут-
рішніх, які впливають на діяльність банку. Так, під економічною
безпекою підприємницької структури він розуміє захищеність її
життєво важливих інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз,
тобто захист підприємницької структури, її кадрового й інтелек-
туального потенціалу, інформації, технологій, капіталу і прибут-
ку, яка забезпечується системою заходів спеціального правового,
економічного, організаційного, інформаційно-технічного і соці-
ального характеру. Автор визначення вважає, що в банку є інте-
реси і структури, захищеність яких від внутрішніх і зовнішніх за-
гроз досягається системою відповідних заходів, і це якраз є еко-
номічною безпекою банку [17, с. 12].

Отже, підсумовуючи викладене, можна зазначити, що певна
кількість фахівців та авторів публікацій, визначаючи поняття
економічної безпеки, стверджують, що існує об’єкт (підприємст-
во, банк), який характеризується наявністю виділеного ними па-
раметру «життєво важливих інтересів». Існують внутрішні і зов-
нішні загрози цьому параметру — явища, здатні небажано впли-
вати на нього. Якщо цей параметр захищений від загроз, то за-
безпечена й економічна безпека об’єкта.

Також, у багатьох визначеннях першого підходу є одна за-
гальна риса: суто ідеологічно поняття «загроза, небезпека, неба-
жані зміни, непередбачені обставини» уявляється «більш пер-
винним», аніж поняття «економічна безпека», оскільки на ньому
базується визначення останнього. Тому виходить деякий пара-
докс: поняття загрози економічній безпеці є первинним стосовно
до поняття економічної безпеки. Тобто спочатку визначається
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деякий вплив на предмет, а вже потім і сам предмет. Насправді
тут підсвідомо ще на рівні визначень закладений доволі небезпеч-
ний погляд — «коли визначимо, що існує загроза, тоді будемо від
неї захищатись». Отже, виходить, що якщо немає загрози, то еко-
номічної безпеки також немає.
Другий підхід. Великий інтерес тут являють визначення еко-

номічної безпеки банку в трактуванні таких авторів. На думку
О. А. Бочарова, економічна безпека являє собою стан економіки
кредитної організації (банку), необхідний і достатній для реаліза-
ції цільової функції, самостійного, стійкого і прогресивного роз-
витку, збереження стабільності за внутрішніх і зовнішніх деста-
білізуючих факторів [18, с. 15].

М. В. Матвєєв розглядає економічну безпеку підприємства,
банку як стан, за якого забезпечується стабільність його функці-
онування, фінансова рівновага і регулярне одержання прибутку,
можливість виконання поставлених цілей і завдань, здатність до
дальшого розвитку й удосконалення [19, с. 17].

Як зазначають В. Ф. Гапоненко, А. А. Безпалько та А. С. Влас-
ков, економічна безпека підприємства — це стан підприємства,
що характеризується його здатністю нормально функціонувати
для досягнення своїх цілей за існуючих зовнішніх умов і їх змін у
визначених межах [5, с. 21].

Отже, заданий критерій успішного забезпечення безпеки
об’єкта — досягнення об’єктом мети. Вибраний він не випадко-
во. Будь-яка комерційна структура створюється для досягнення
визначеної мети. Крім того, визначені шлях та спосіб досягнення
економічної безпеки — це забезпечення нормального функціону-
вання суб’єкта господарювання при існуванні зовнішніх і внут-
рішніх дестабілізуючих факторів.

Разом з тим згадані автори, визначаючи поняття «економічна
безпека», пов’язують їх з такими поняттями, як «розвиток» і
«стабільність». Розвиток — один з компонентів і умов забезпе-
чення економічної безпеки. Якщо в економічному плані банк чи
підприємство не досягає розвитку, то в нього скорочуються мож-
ливості до виживання, протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам.
Тобто економічний розвиток підприємства, банку забезпечує їх
стійкість на ринку — одну зі складових економічної безпеки.

Під стабільністю підприємства, банку розуміють «здатність
підприємства, банку зберігати свій стан навіть у разі непередба-
чених фінансових втрат». Рівень стабільності підприємства, бан-
ку — це максимальний або допустимий рівень непередбачених
втрат, за якого ще зберігається стан нормального функціонуван-
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ня, але в разі перевищенні якого може настати банкрутство під-
приємства, банку. Тобто у своїх визначеннях під стабільністю ав-
тори розглядають стабільність як збереження існуючого стану.

Отже, наведені погляди при визначені поняття «економічна
безпека банку» характеризують саме стан банку, причому стан,
який має забезпечити живучість банку незалежно від умов його
функціонування. Порушення такого стану має вважатись як по-
рушення його економічної безпеки. Виходячи з таких міркувань
можна дійти висновку, що під економічною безпекою банку
слід розуміти стан, за якого забезпечується економічний роз-
виток і стабільність діяльності банку, гарантований захист
його ресурсів, здатність адекватно і без суттєвих втрат реагу-
вати на зміни внутрішньої і зовнішньої ситуації. Таке визна-
чення поняття «економічна безпека банку» найбільшою мірою
відтворює її суть та основне призначення.

Проведений аналіз іноземного і вітчизняного досвіду забезпе-
чення безпеки банку вказує на необхідність створення комплекс-
ної системи забезпечення саме економічної безпеки банку, яка, у
свою чергу, дасть змогу банку не втратити ліквідність і плато-
спроможність, а також протистояти різного роду загрозам та са-
мостійно ліквідовувати наслідки їх реалізації. При цьому об’єк-
тами захисту такої системи насамперед стають фінанси, матері-
альні цінності та інформація банку. Водночас, необхідно враху-
вати, що до 80 % коштів банків становлять обігові кошти, за до-
помогою яких здійснюються банківські операції, а решта викорис-
товуються для забезпечення інших потреб банку (у тому числі
матеріального та інформаційного забезпечення). За таких умов мож-
на стверджувати, що головну увагу в забезпеченні економічної
безпеки слід приділяти саме захисту матеріальних цінностей (на-
самперед основних засобів), банківських операцій та інформації.

Як показує практика, у результаті реалізації загроз, спрямова-
них на матеріальні цінності з боку персоналу банку та зовнішніх
суб’єктів посягань, банкам завдаються прямі збитки, пов’язані з
втратою своєї власності та необхідністю нести додаткові витрати
на відновлення пошкоджених матеріальних засобів. Зазначені за-
грози виявляються у таких формах, як непрофесійне використан-
ня матеріальних цінностей та порушення правил їх обслугову-
вання, крадіжки, виведення обладнання та технічних засобів з
ладу, його поломок, пошкодження та знищення, зокрема в ре-
зультаті рейдерських атак та терористичних актів.

Звідси випливає, що банки мають проводити активні та ефектив-
ні заходи щодо захисту своїх матеріальних цінностей. Більше того,
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такі заходи, ураховуючи різноманітність загроз, повинні мати си-
стемний характер. Тобто організація захисту матеріальних цінностей
банку вимагає комплексного підходу, створення системи заходів
організаційного, кадрового, спеціального, правового характеру.

Проаналізувавши думки та пропозиції певного кола авторів
можна дійти висновку, що поряд з численними і різноманітними
заходами захисту матеріальних цінностей у банках не існує ні
комплексного, ні тим більше системного підходу до цього питан-
ня. Робота, що проводиться в цьому напрямку, як правило, не має
запобіжного характеру, не формує протидію загрозам, а залиша-
ється пасивною, хоч і дозволяє викрити значну частину випадків
посягань на майно банків.

Вивчення факторів, які утворюють умови захисту матеріальних
цінностей банків, утримання їх у безпечному стані та ефективній
експлуатації, дає змогу запропонувати певну систему заходів захис-
ту матеріальних цінностей банку. На думку автора, така система
дасть змогу не тільки ефективно захищати матеріальні цінності бан-
ків, а і запобігати різноманітним посяганням на них та відшкодову-
вати збитки, завдані їх пошкодженням, знищенням чи втратою.

Отже, захист матеріальних цінностей має передбачати суво-
рий і безумовний їх облік; формування відповідальності посадо-
вих осіб банку за правильне зберігання, технічний стан, грамотну
експлуатацію, а також за шкоду, завдану банку втратою, пошко-
дженням чи виведенням з ладу його обладнання, технічних засо-
бів та інших цінностей; розробку відповідної нормативної бази,
яка б регулювала дії персоналу банку і третіх осіб щодо захисту
матеріальних цінностей, порядок їх одержання, правила експлуа-
тації й обслуговування, зберігання в наявності, передачу (здачу) і
т. п.; організація надійної охорони матеріальних цінностей, яка
виключала можливість їх псування, знищення і крадіжки, ство-
рення умов їх надійної схоронності; проведення періодичних пе-
ревірок наявності і стану матеріальних цінностей, умов їх збері-
гання й експлуатації, контроль додержання працівниками банку
встановлених правил роботи з матеріальними цінностями.

Розглядаючи питання захисту банківських операцій як один з
елементів забезпечення економічної безпеки банків, слід зазначи-
ти, що втрати, які несуть банки від цих операцій, мають суттєвий
вплив на їх ліквідність і платоспроможність. Вивчення матеріалів
Національного банку України стосовно прийняття рішень щодо
призначення в банках тимчасової адміністрації та запровадження
процедури ліквідації банків, а також звітів ліквідаторів показало,
що всі ці заходи Національного банку України запроваджувались
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тільки через втрати, яких зазнавали банки внаслідок неефектив-
ного проведення банківських операцій. Акцентуючи ж увагу на
найбільш поширених операціях банків, можна говорити, що ці
операції дають банкам як найбільші прибутки (до 65—68 % про-
центних доходів), так і до 70—75 % збитків у загальній сумі
втрат банків [8, с. 6].

Аналізуючи ж проведення банками активних операцій, слід
зазначити, що головне місце серед таких операцій посідають кре-
дитні операції. Середнє значення частки кредитного портфеля у
структурі активів банків становить майже 70 %. Тому зупини-
мось саме на захисті кредитних операцій.

Проведені автором дослідження показали, що серед причин,
які призводять до негативного результату кредитної діяльності
банків, є:

• неадекватна реакція банків на зміни економічної ситуації в
країні, особливо з погляду підвищення ризику комерційної діяль-
ності, а також негативні зміни в діяльності позичальників у ході
кредитних операцій;

• недосконалість законодавчої бази для банківської діяльності
загалом і кредитної зокрема. Відсутність закону «Про кредиту-
вання» не створює передумов для формування адекватної систе-
ми захисту кредитної діяльності банків, насамперед з погляду за-
побігання негативним для банків наслідкам. Наявна правова база
обумовлює діяльність банків тільки як реакцію на певні факти в
діях позичальників, а не на недопущення таких фактів;

• непрофесійні дії органів управління та персоналу банків що-
до надання й особливо супроводу кредитів;

• недобросовісна поведінка, а інколи і кримінальний характер
діяльності позичальників.

Виходячи з різноманітності причин, різного їх спрямування,
очевидно, що захист кредитної діяльності банків, слід будувати
на системному підході з комплексним характером заходів. Вод-
ночас проведений аналіз діяльності банків показує, що, як прави-
ло, такої системи якраз і бракує банкам. Дії підрозділів банків на
етапах кредитних взаємовідносин банку з їх клієнтами не завжди
сконцентровані в напрямку забезпечення безпеки конкретних
кредитних операцій. Посадові особи, задіяні у кредитній діяльно-
сті, не завжди мають об’єктивне розуміння можливих загроз кре-
дитним коштам при проведенні кредитних операцій. Більше того,
існує можливість зловживання окремими посадовими особами
своїм службовим становищем під час проведення кредитних опера-
цій. Деякі заходи із захисту операцій мають формальний характер.
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Проведені автором дослідження та вивчення досвіду інозем-
них банків підказують, що елементи системи захисту кредитних
операцій банків мають формуватись за етапами розвитку самих
операцій. Так, у ході підготовки до видачі кредиту такими елемен-
тами є: інформаційно-аналітичне дослідження позичальника; ко-
лективне формування рішення про надання кредиту й індивіду-
альна відповідальність за його надання; забезпечення повернення
кредиту; формування безпечних для банку умов надання кредиту.
Ефективне (а не формальне) виконання таких заходів значно
мінімізуватиме ризики, пов’язані з кредитуванням позичаль-
ників банку.

Супровід (кредитний моніторинг) кредитних операцій обов’яз-
ково має бути персоналізований і також включати певні елементи,
що формують системний підхід. По-перше, це — контроль вико-
нання умов кредитної угоди (обов’язковий, конкретний і комплекс-
ний). По-друге, це — моніторинг ділової ситуації в діяльності пози-
чальника. По-третє, це — адекватна реакція банку на зміну ситуації
як в умовах діяльності позичальника, так і в поведінці самого пози-
чальника, його керівників та власників. По-четверте — санація кре-
дитної угоди у разі виявлення ознак загрози кредитної операції. Під
санацією тут розуміються спільні дії позичальника і банку із право-
вого, фінансового, матеріального, інформаційного тощо питань ви-
рішення проблем, що виникають у ході операції.

Під час завершення кредитної операції, якщо остання форму-
ється як проблемний кредит, системний підхід має передбачати
сконцентровану, активну роботу банків із правового, економіч-
ного та організаційного вирішення ситуації.

Отже, цілеспрямована діяльність банків з одержання систем-
ного підходу (застосування зазначених заходів у взаємозв’язку з
метою недопущення збитків від кожної конкретної кредитної
операції) захисту кредитних операцій дасть їм змогу не тільки
мінімізувати кредитні ризики, а й суттєво поліпшити їх кредитну
діяльність.

Разом з тим дослідження показали, що складовими економіч-
ної безпеки банків є не тільки безпека матеріальних та фінан-
сових ресурсів, а й такі складові, як інформаційна та кадрова
безпека, котрі також суттєво впливають на стабільність і роз-
виток банків.

У свою чергу, інформаційна безпека, як стверджують біль-
шість авторів, пов’язана з формуванням інформаційного ресурсу
банків, його гарантованим захистом, а також протидією інформа-
ційно-психологічного впливу.
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Кадрова ж безпека спрямована на виконання можливості фор-
мування загроз банку від власного персоналу та створення умов
ефективного його використання в діяльності банків.

Отже, можна констатувати, що економічна безпека є комплек-
сною категорією в системі забезпечення безпеки банку, надій-
ність і ефективність функціонування якої буде оцінюватись за
критеріями недопущення або своєчасного виявлення загроз фі-
нансам банку, його інформації та матеріальним цінностям. Голов-
ним же критерієм оцінки системи економічної безпеки банку бу-
де стабільність економічного розвитку банку згідно з його пла-
нами і завданнями.

Слід відзначити ще й той факт, що принципово важливою
умовою для ефективного функціонування комплексної системи
забезпечення економічної безпеки банку є активна участь у захо-
дах захисту банку всього банківського колективу. Саме організа-
ція тісної взаємодії між підрозділом безпеки та іншими підрозді-
лами банку є важливою передумовою для ефективної протидії як
внутрішнім, так і зовнішнім загрозам.

Отже, виходячи з усього викладеного можна зазначити, що
формування системи забезпечення економічної безпеки банку
насамперед з погляду її комплексного характеру має найбільш
ефективно забезпечити захист основних його ресурсів і створити
сприятливі умови для стабільного і перспективного розвитку.
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ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ МІЖБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ
ЯК ОДНОГО З ВИДІВ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКУ

В данной статье рассматривается сущ-
ность формирования стоимости межбан-
ковских кредитов как одного из видов
финансовых ресурсов банка; исследую-
тся факторы, влияющие на формирова-
ние стоимости межбанковских кредитов.

The article concerns the essence of value
shaping of interbank loans as one of the
types of a bank’s financial resources; the
factors influencing the value shaping for
interbank loans are being looked into.
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Одним з головних стратегічних завдань діяльності кожного
банку, крім максимізації вартості банку, є одержання прибутку.
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