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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Питання фінансової безпеки банківської системи в цілому та
комерційних банків зокрема, є досить глобальним, оскільки від стабільного функціонування банківської системи залежить соціально-економічний розвиток держави.
Для встановлення та розвитку національної економіки досліджувана тема надзвичайно актуальною, підтвердженням цього є значна увага до питань фінансової безпеки банківської системи, вітчизняних науковців, а саме Дмитров С. О., Барановський О.І., Глущенко В. В, Кльоба Л.Г., Вовк В.Я., Буряк В.С., Сніщенко Р.Г. тощо.
Ґрунтовне дослідження суті фінансової безпеки проведено О.І Барановським, який розглядає поняття «фінансової безпеки банку» як сукупність умов, при яких потенційно небезпечні для фінансового стану
банківської установи дії або обставини ліквідовані або зведені до такого
рівня, при якому вони не можуть завдавати збитків при функціонуванні
банку, збереженню і відтворенню його майна, інфраструктури, а також
перешкоджати досягненню банком статутних цілей [1].
На даний момент ринок банківських послуг можна охарактеризувати як той, який знаходиться у невизначеності та під впливом значних
загроз, що супроводжуються негативним макроекономічним становищем. За таких умов банки повинні постійно відстежувати наявність небезпек, можливість та шляхи їх реалізації і вживати всіх заходів
протидії їм, локалізації та нейтралізації їх наслідків [2].
І.І. Д’яконова і Д.В. Шиян сформували систему загальних загроз
внутрішнього і зовнішнього середовища, які здійснюють негативний
вплив на банківську систему. До зовнішніх належать загрози, які є результатом впливу зовнішнього середовища на діяльність банку[4].
До внутрішніх загроз належать фактори, які або безпосередньо
генеруються банком, або є частиною його внутрішнього середовища.
Фінансовій безпеці українських банків також загрожує відсутність ретельного аналізу ситуації, неефективна політика відбору партнерів і перевіряти їх надійність, прогнозувати динаміку розвитку подій
на фінансовому ринку. Забезпечення фінансової безпеки банку є безперервним і складним процесом [3].
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Зовнішні
загрози:

Внутрішні
загрози:

 ринкові ризики і глобальні банківські кризи;
 кризовий стан економіки;
 політична нестабільність в державі;
 відсутність або недосконалість деяких основних законодавчих актів;
 невідповідність між правовою базою і реально існуючою ситуацією;
 інфляція;
 значні коливання курсу національної валюти відносно інших валют;
 відсутність стабільності податкової, кредитної та страхової політики;
• низький рівень довіри до банків тощо

• недосконалість організації системи фінансового
менеджменту в банку;
• неефективність проведення основних банківських
операцій;
• недотримання банком показників ліквідності;
• зловживання і некомпетентність службовців банку
(шахрайство у сфері бухгалтерського обліку);
• слабкість маркетингової політики банку;
• наявність каналів витоку інформації з банку;
• низький рівень залучення іноземної валюти і готівки в
національній валюті, що є в населення тощо

Рис. 1 Види загроз фінансовій безпеці банківської системи

Отже, питання підвищення фінансової безпеки банківського сектору
в України є комплексним і досить проблемним, вирішення такої проблеми
потребує системного підходу у цій сфері, організації належної координації
зусиль усіх учасників вітчизняного ринку банківських послуг з дотримання
і підвищення рівня фінансової безпеки банківського сектору країни.
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