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Проблема забезпечення та зміцнення фінансово-економічної без-
пеки банківської системи не є новою для економічної науки. Вона не 
породжена сьогоденням, а має корені й у минулому. Наразі питання 
фінансово-економічної безпеки набули загальнонаціонального значен-
ня і підвищили актуальність та значущість не лише для банківської 
системи, а й для фінансово-економічної безпеки країни загалом.  

У сучасних наукових дослідженнях ця проблема розробляється 
або вужче, тільки щодо безпеки окремих банків (зокрема, безпеки як 
грошово-кредитної установи, кадрової безпеки, здійснення банківсь-
ких операцій, силової безпеки), або ширше – у контексті загального 
дослідження фінансової та економічної безпеки банківських установ 
як одного з основних чинників забезпечення фінансової стабільності 
країни. Це значною мірою зумовлено специфікою розвитку вітчизня-
них банків. Зокрема нетривалим періодом їхньої діяльності і відповід-
но незначними обсягами власного капіталу порівняно з розвиненими 
країнами, а також необхідністю працювати в умовах підвищеного ри-
зику, що пов’язано з економічною та політичною нестабільністю у 
державі. Питання організації комплексної та єдиної системи безпеки, 
що здатна протидіяти зовнішнім та внутрішнім загрозам є актуальною 
не тільки безпосередньо для банків, а також для всіх учасників ринко-
вих відносин. Безумовно, в першу чергу зазначеній проблемі приділя-
ють увагу власники банку, його акціонери, які турбуються за розвиток 
власного бізнесу та несуть за нього матеріальну, моральну та соціаль-
ну відповідальність, якщо, звичайно, банку первісно не відведена роль 
кримінальної організації. Банківська безпека турбує також і клієнтів 
банку, які обслуговуються в цій банківський установі та зацікавлені в 
її стабільності, а також фізичних осіб, які є вкладниками, позичальни-
ками і користувачами будь-яких банківських послуг (пластикові карт-
ки, комірки сховища). 

Дана проблема актуальна й для партнерів по бізнесу. Але особли-
во вона турбує банківський персонал, який з не завжди зрозумілих 
причин сприймає дану проблему частіше як якусь далеку, що знахо-
диться поза банком і не відноситься безпосередньо до нього. Тому ми 
вважаємо, що банківська безпека повинна ґрунтуватися на таких осно-
вних складових, як: безпека банку як організації; безпеці банківського 
персоналу; безпеці банківських операцій. Саме тому, що фінансово-



 166 

економічна безпека сучасного комерційного банку являє собою одну з 
головних складових його успішного функціонування і розвитку, су-
часні банки мають приділяти значну увагу вирішенню проблеми без-
печного ведення власної діяльності задля збереження ділової репутації 
та отримання прибутків. 

Ознайомлення з науковими дослідженнями В. Срібного показало, 
що забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської системи 
обумовлене взаємодією інтересів банківських установ та суб’єктів ри-
нкової економіки і, залежить від таких основних чинників: 1) економі-
чної стабільності держави та її рівня залежності від зовнішніх дій ін-
ших країн; 2) ступеня залежності банківської системи від внутрішніх і 
зовнішніх джерел фінансування, зокрема рефінансування і кредиту-
вання іноземними банками; 3) ступеня концентрації активів банківсь-
кої системи в інших державах або галузях реального сектора економі-
ки; 4) структури власності у банківській сфері. 

Ми повністю погоджуємось з дослідником, але вважаємо що фі-
нансово-економічна безпека комерційного банку має багатофункціо-
нальний і комплексний характер, та охоплює його безпеку як організа-
ції (грошово-кредитної установи), безпеку дій банківського персоналу, 
безпеку здійснення банківських операцій, захист інформації, фінансо-
ву безпеку та його конкурентоспроможність на ринку банківських по-
слуг. Поняття фінансово-економічної безпеки банку може стосуватися 
як особистої безпеки його працівника, так і всього колективу установи. 
Це поняття є інтегрованим в усі види діяльності банку і потребує по-
стійного контролю з боку державних органів влади і самої банківської 
установи. Тому ми пропонуємо визначити фінансово-економічну без-
пеку комерційного банку як стан фінансової стабільності й безпеки 
функціонування, що здатний захистити інтереси власників, керівницт-
ва, клієнтів, партнерів від внутрішніх і зовнішніх загроз.  

Процес гарантування фінансово-економічної безпеки банку здій-
снюється на основі взаємозв’язку стратегічних і тактичних заходів, на 
реалізацію яких зосереджує зусилля служба безпеки банку. На сучас-
ному етапі у галузі банківської безпеки існує ще багато питань, які 
потребують не тільки істотного вдосконалення на державному рівні, 
але й просто переосмислення та перегляду в самих комерційних бан-
ках. Таким чином, проведене дослідження проблем організації та ана-
лізу фінансово-економічної безпеки банківських установ дозволило 
встановити, що безпека банківської системи є однією із нагальних та 
багатогранних проблем, що стоїть не лише перед комерційним банком, 
а й державою, оскільки робота банків має винятковий вплив на соціа-
льно-економічний розвиток, добробут населення, ефективність роботи 
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підприємств та, як наслідок, фінансову безпеку держави. Своєрідність 
ситуації полягає в тому, що держава взяла на себе головну функцію 
кримінально-правового та адміністративного контролю у запобіганні 
протиправних дій в банківській сфері. 
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Фінансово-економічна безпека регіону є досить складною систе-
мою, яка вибудовується із окремих ланок прямого і непрямого впливу, 
які в свою чергу і формують її загальний вид. Сама фінансово-
економічна безпека регіону включає в себе всі відмінності притаманні 
кожній частині регіону - тобто для кожного компонента вона відрізня-
ється, але має спільні риси і доповнює кожну з них. Кожна система має 
вид відносно самостійності по відношенню до інших систем інших 
підприємств, у той же час, по відношенню, наприклад, до адміністра-
тивно-територіального поділу, має вигляд складової загальної системи 
фінансово-економічної безпеки району, області, держави. Таким чи-
ном, економічна безпека регіону має забезпечуватися шляхом підви-
щення ефективності економіки, розширення повноважень місцевих 
урядовців та економічною самостійністю. Нова концепція забезпечен-
ня безпеки регіону має на меті розширити економічні можливості і 
відповідальність влади. Саме тому регулювання та забезпечення фі-
нансово-економічної безпеки і є головним завданням управління дер-
жавою. 

Фінансово-економічна безпека – важлива складова розвитку кож-
ного регіону, забезпечення якої дасть змогу розвитку і подальшого 
виходу з кризи. Забезпечення якої є однією із пріоритетних завдань 
для усіх регіонів і є однією із основних завдань всіх суб’єктів господа-
рювання, які в сумі і формують рівень безпеки. 

Проведений аналіз коефіцієнтів валового регіонального продукту 
на душу населення та об’єму інвестицій на душу населення за період 
2011-2015 роки продемонстрував спад коефіцієнтів, що демонструє 
спад в виробництві Олександрвіського району та спад інвестицій, які 
надходять до бюджету району. В результаті показники фінансової 
стійкості та залежності теж продемонстрували нестабільну динаміку, 
які в результаті в 2015 року дала низькі показники, але не критичні. 


