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ВСТУП
Банківська інвестиційна діяльність — це діяль�

ність, зосереджена на активному залученні інвестиц�

ійних ресурсів та ефективному вкладенні банком ре�

альних та фінансових інвестицій, а також сприянні

підприємствам у залученні інвестицій, з метою отри�

мання прибутку та максимального задоволення по�

треб клієнтів у ресурсах, необхідних для реалізації

інвестиційних проектів.
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Інвестиційна діяльність банку тісно пов'язана з ризиками, які є невід'ємною складовою рин�

кової форми господарювання. Інвестиційний ризик — це можливість відхилення конкретних інве�

стиційних рішень чи дій банку від запланованих. Ці відхилення можуть бути пов'язані як із до�

датковими доходами, так і з додатковими витратами, оскільки отримані величини є випадко�

вими, тобто невідомими на момент прийняття інвестиційного рішення.

Фінансова безпека інвестиційної діяльності банку — це захист від можливих фінансових втрат,

попередження банкрутства банку, досягнення максимального прибутку від вкладених коштів у

цінні папери, інвестиційні проекти, від наданих інвестиційних кредитів. Оцінку рівня фінансо�

вої безпеки інвестиційної діяльності банку доцільно проводити на основі показників ділової ак�

тивності, ефективності управління, прибутковості інвестиційної діяльності банку.

 The investment bank's activities closely related to the risks that are an integral part of market

forms of management. Investment risk — a rejection of specific investment decisions or actions of

the bank planned. These deviations can be associated with both additional income and additional

costs as derived quantities are random, that is unknown at the time of the investment decision.

Financial security investment bank — a protection against possible financial losses, prevent bank

failure, achieving maximum profit from investment in securities, investment projects, investment of

granted loans. Assessment of Financial Security investment bank appropriate conduct based on

indicators of business activity, management efficiency, profitability investment bank.
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Інвестиційна діяльність банку тісно пов'язана з ри�

зиками, які є невід'ємною складовою ринкової форми

господарювання. Інвестиційний ризик — це можливість

відхилення конкретних інвестиційних рішень чи дій бан�

ку від запланованих. Ці відхилення можуть бути пов'я�

зані як із додатковими доходами, так і з додатковими

витратами, оскільки отримані величини є випадковими,

тобто невідомими на момент прийняття інвестиційного

рішення.
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Безпека інвестиційної діяльності банку — це захи�

щеність кредитно�інвестиційних вкладень від можливих

матеріальних, фінансових втрат, при якій втрати є мен�

шими від встановлених норм. Фінансова безпека

банку — це захист від можливих фінансових втрат, по�

передження банкрутства банку, досягнення максималь�

ного прибутку від вкладених коштів у цінні папери, інве�

стиційні проекти, від наданих інвестиційних кредитів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у розгляді питань, які стосують�

ся фінансової безпеки та ризиків банківської інвестиц�

ійної діяльності в Україні, а також у необхідності при�

вернення уваги науковців та практиків до необхідності

поглиблення теоретичного обгрунтування і розробки

практичних рекомендацій з цієї тематики.

Об'єктом дослідження є банківська діяльність в

Україні.

Предметом дослідження є теоретико�методологічні

та прикладні засади фінансової безпеки та ризиків бан�

ківської інвестиційної діяльності в Україні в сучасних

умовах розвитку вітчизняної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розвиток теорії управління та без�

пеки банківської діяльності зробили О.І. Барановський

[1; 2], Т.М. Болгар [3], О. Д. Вовчак [4], Н.В. Зачосова

[5], І.М. Крупка [6], Б.Л. Луців [7], С М. Побережний [8],

С.К. Реверчук [9], О.І. Хитрін [10] та інші. Однак окремі

аспекти цієї проблеми з'ясовано не повністю, в тому

числі, більш детального дослідження потребують питан�

ня пов'язані з підвищенням рівня фінансової безпеки та

зниження ризиків банківської інвестиційної діяльності

в умовах глобалізації та інтеграційних процесів. Це і зу�

мовило вибір та підтверджує актуальність теми цієї

статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Банківська інвестиційна діяльність — це діяльність,

зосереджена на активному залученні інвестиційних ре�

сурсів та ефективному вкладенні банком реальних та

фінансових інвестицій, а також сприянні підприємствам

у залученні інвестицій, з метою отримання прибутку та

максимального задоволення потреб клієнтів у ресурсах,

необхідних для реалізації інвестиційних проектів.

Бажання отримати високі доходи, зазвичай, супро�

воджується високим рівнем ризику, забезпечення до�

статньої ліквідності обмежує наявність у портфелі дов�

гострокових інвестицій, зростання капіталу певною

мірою досягається за рахунок зниження рівня поточної

дохідності. Усвідомлюючи альтернативність цілей, ко�

жен інвестор повинен сам визначити пріоритети на кож�

ному етапі інвестування, а саме: встановити прийнятні

значення мінімальних темпів зростання капіталу,

мінімальний рівень дохідності, верхній рівень інвести�

ційного ризику, мінімальну частку високоліквідних

фінансових активів.

Фінансова безпека банку — це такий стан банку,

який характеризується збалансованістю і якістю сукуп�

ності фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі

використовуються банківською установою, стійкістю до

дії дестабілізуючих факторів впливу, здатністю фінан�

сової системи забезпечувати реалізацію фінансових

інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансо�

вих ресурсів.

Фінансова безпека банківської діяльності включає

наступні завдання:

— захист законних інтересів банку і його праців�

ників;

— профілактика та попередження правопорушень і

злочинних посягань на власність і персонал банку;

— своєчасне виявлення реальних і потенційних за�

гроз банку, проведення заходів щодо їх нейтралізації;

— оперативне реагування елементів структури бан�

ку на загрози, що виникають, та негативні тенденції роз�

витку зовнішніх і внутрішніх обставин;

— виявлення внутрішніх і зовнішніх причин і умов,

які можуть сприяти заподіянню банку, його працівни�

кам, клієнтам і акціонерам матеріальної та іншої шко�

ди, перешкоджати їх нормальній діяльності;

— виявлення та формування причин і умов, сприят�

ливих для реалізації банком своїх основних інтересів;

— навчання персоналу з питань безпеки;

— послаблення шкідливих наслідків від акцій кон�

курентів або злочинців, спрямованих на підрив безпеки

банку;

— збереження й ефективне використання фінансо�

вих, матеріальних і інформаційних ресурсів банку [10].

Фінансова безпека банку залежить від багатьох

зовнішніх та внутрішніх факторів. Тому фінансову без�

пеку фінансово�кредитних установ розглядають на двох

ієрархічних рівнях: фінансова безпека діяльності НБУ

(макрорівень) та фінансова безпека окремих банківсь�

ких установ (мікрорівень). Макроекономічні показники

характеризуватимуть рівень опосередкованого впливу

на фінансову безпеку конкретного банку і визначають�

ся рівнем фінансової безпеки держави.

Включення вказаних показників при розрахунку

фінансової безпеки банку зумовлено значним впливом

рівня фінансової безпеки держави на рівень фінансо�

вої безпеки фінансово�кредитних установ, адже, якщо

загальнодержавні потреби не будуть забезпечені до�

статніми фінансовими ресурсами, не може йти мови і

про фінансову безпеку кожного банку.

До зовнішніх факторів, які впливають на фінансову

безпеку як окремого банку, так і банківської системи в

цілому, відносять [10]:

— стабільність економічної ситуації (економічний

спад, радикальна зміна вектору розвитку економіки, де�

фолти першокласних компаній�позичальників тощо);

— значні коливання курсу національної валюти

відносно інших валют (інфляція, дефляція);

— відкритість (доступність) міжбанківського ринку;

— рівень політичної та геополітичної стабільності;

— стійкість фінансових ринків (у тому числі мож�

ливість протидіяти спекулятивним атакам);

— зміни процентних ставок (наприклад, LIBOR, об�

лікової ставки НБУ тощо);

— можливість знецінення майна, що перебуває як

забезпечення за кредитними операціями банків (зокре�

ма, через падіння цін на ринку нерухомості, кризу ок�

ремих галузей економіки тощо);

— значні коливання цін на енергоресурси.
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Таким чином, проблема виміру банківської безпеки

на макрорівні набуває великої значущості і актуальності.

Від адекватної оцінки наявного рівня банківської без�

пеки багато в чому залежать повнота, своєчасність і

результативність управлінських заходів із попереджен�

ня, запобігання і ліквідації наявних і потенційних нега�

тивних факторів банківської системи.

До внутрішніх факторів, які впливають на фінансо�

ву безпеку банку, належить якість менеджменту, пов'я�

зана з грамотним розподілом праці, правильною кре�

дитною та дисконтною політикою банку, стратегією

банку, ефективним банківським маркетингом, дотри�

манням існуючих економічних нормативів, установлених

НБУ, та чинного законодавства тощо.

Показники оцінки фінансової безпеки на мікрорівні

поділяють за наступними групами [10]:

— показники, що базуються на структурі та достат�

ності капіталу банку;

— показники, що базуються на структурі залучених

та запозичених коштів;

— показники, що характеризують якість активів;

— показники оцінки рівня доходності;

— показники, засновані на оцінці рівня витрат.

Забезпечення належного рівня фінансової безпеки

банківських установ є дуже важливим ще й тому, що

підрив довіри до банків приводить до зниження фінан�

сової безпеки країни.

Барановський О. І. вважає, що: "фінансова безпека

банку — це:

— сукупність умов, при яких потенційно небезпечні

для фінансового стану банківської установи дії або об�

ставини ліквідовані або зведені до такого рівня, при

якому вони не можуть завдати збитку встановленому

порядку функціонування банку, збереженню і відтво�

ренню його майна, інфраструктури, а також перешкод�

жати досягненню банком статутних цілей; стан захище�

ності фінансових інтересів комерційного банку, його

фінансової стійкості, а також середовища, в якому він

функціонує" [1].

Болгар Т.М. дотримується думки, що: "фінансова

безпека банківських установ є складовою частиною

фінансової та економічної безпеки держави і являє со�

бою такий стан банку, який характеризується збалан�

сованістю та стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх

загроз, його здатністю досягати поставлених цілей та

генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для

забезпечення сталого розвитку" [3].

Вовчак О.Д. стверджує, що "банківські установи

мають розвивати у своїй діяльності напрямок підтрим�

ки фінансової безпеки, формувати стратегію фінансо�

вої безпеки, яка має бути узгоджена із загальною кон�

курентною стратегією банків. Саме цей напрямок у

банківській діяльності допоможе запобігти загрозам з

боку світових кризових явищ, по�перше, фінансовому

ринку та, по�друге, реальному сектору національної

економіки" [4].

Зачосова Н.В. вважає, що "фінансова безпека бан�

ку — це такий його фінансовий стан, який характери�

зується збалансованістю системи фінансових показ�

ників, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, що

дозволяє своєчасно та в повному обсязі виконувати

взяті на себе зобов'язання, а також забезпечує ефек�

тивний розвиток банку в поточному та наступних періо�

дах" [5].

Хитрін О.І. пропонує визначати фінансову безпеку

банку як динамічний стан, при якому банк: юридично і

технічно здатний виконувати та реально виконує влас�

тиві йому функції; забезпечує стійкий захист життєво�

важливих соціально�економічних інтересів громадян,

господарюючих суб'єктів, суспільства та держави від

негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз; во�

лодіє потенціалом як для кількісного, так і для якісного

зростання і має в своєму розпорядженні механізми для

реалізації даного потенціалу [9].

Барановський О.І. до показників фінансової безпе�

ки банку пропонує відносити: дотримання банком нор�

мативів НБУ; питому вагу проблемних кредитів в обсязі

чистих активів банку; співвідношення високоліквідних

коштів і поточних пасивів банку; співвідношення влас�

них і залучених коштів; питома вага високоліквідних

коштів у обсязі чистих активів банку; рівень ліквідності;

рентабельність чистих активів; обсяг отриманого при�

бутку; рівень прибутковості статутного фонду та чистих

активів; відношення прибутку до середньорічного капі�

талу; відношення прибутку до середньорічних активів;

середні активи у розрахунку на одного співробітника;

операційний прибуток на одного співробітника; внутрі�

шня вартість банківських послуг; коефіцієнт ефектив�

ності використання залучених коштів [2].

Фінансову безпеку банку характеризують наступні

параметри:

— фінансова безпека є одним з основних елементів

економічної безпеки банку;

— фінансова безпека може бути охарактеризова�

на за допомогою системи кількісних і якісних показ�

ників;

— показники фінансової безпеки повинні мати по�

рогові значення, за якими можна судити про ступінь

фінансової безпеки банку;

— фінансова безпека банку повинна забезпечува�

ти його розвиток і стійкість. Показником розвитку бан�

ку виступає зростання його ринкової вартості, а показ�

ником стійкості — фінансові переваги банку як в дов�

гостроковому, так і в короткостроковому періоді;

— фінансова безпека забезпечує захищеність фі�

нансових інтересів банку, його клієнтів і акціонерів [10].

Функціонування механізму забезпечення фінансо�

вої безпеки банку відбувається шляхом здійснення пев�

них дій над її об'єктами. В основі механізму забезпе�

чення фінансової безпеки знаходиться системне по�

єднання певних інструментів, методів, важелів та інфор�

маційно�аналітичного забезпечення, створюваних на

базі принципів забезпечення фінансової безпеки, що

об'єктивно існують як економічні закономірності, а та�

кож виробляються суб'єктами управління фінансової

безпеки банку для досягнення і захисту фінансових інте�

ресів останнього [5].

Об'єктом фінансової безпеки банку є фінансова

діяльність банку, безпеку якої необхідно забезпечити,

прибуток, джерела та обсяги фінансових ресурсів,

структура капіталу, структура грошових потоків, струк�

тура активів, інвестиції, фінансові ризики, система

фінансових інновацій, тощо. Суб'єкти фінансової без�

пеки — це керівництво банку і його персонал. Функції
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суб'єкта фінансової безпеки організації у залежності від

розміру останньої можуть бути покладені як на певний

структурний підрозділ, так і на окремого менеджера.

Предмет фінансової безпеки банку — діяльність

суб'єктів фінансової безпеки у напрямі реалізації прин�

ципів, функцій, стратегічної програми або конкретних

заходів щодо забезпечення фінансової безпеки, яка

спрямована на об'єкти фінансової безпеки [5].

Безпека інвестиційної діяльності банку — це захи�

щеність кредитно�інвестиційних вкладень від можливих

матеріальних, фінансових втрат, при якій втрати є мен�

шими від встановлених норм. Захист має бути активним,

тобто таким, що грунтується на випередженні небезпеч�

них подій. Якщо заходи із захисту ухвалюються після

настання небезпечної події, то це — пасивний захист.

Необхідний рівень безпеки інвестиційної діяльності має

забезпечувати реалізація банком обраної інвестиційної

стратегії [8].

Інвестиційна діяльність банку тісно пов'язана з ри�

зика ми, які є невід'ємною складовою ринкової форми

господарювання. Інвестиційний ризик — це можливість

відхилення конкретних інвестиційних рішень чи дій бан�

ку від запланованих. Ці відхилення можуть бути пов'я�

зані як із додатковими доходами, так і з додатковими

витратами, оскільки отримані величини є випадковими,

тобто невідомими на момент прийняття інвестиційного

рішення.

Суттєвою причиною виникнення кризових ситуацій

у більшості українських банків є недостатній рівень інве�

стиційного менеджменту, а головним чинником, який

зумовлює неправильне прийняття управлінських інвес�

тиційних рішень, є відсутність надійної системи оцінки

рівня фінансової безпеки інвестиційної діяльності.

За допомогою системи оцінки рівня фінансової без�

пеки банку можна виявити "проблемні" точки в його

діяльності, визначити основні напрямки і найбільш дієві

способи підвищення її ефективності.

Фінансова безпека інвестиційної діяльності тісно

пов'язана з ризиками, які є невід'ємною складовою рин�

кової форми господарювання. На ризик як вид небез�

пеки, потрібно реагувати і пов'язувати його як з додат�

ковими доходами, так і з додатковими втратами.

Ефективність оцінки ризиків та управління ними

значною мірою залежить від їх класифікації. Класифі�

кація є системою ранжування ризиків на конкретні гру�

пи, на підставі схожості характерних ознак та критеріїв

[7; 8].

Залежно від причини виникнення, інвестиційні ри�

зики поділяються на загальні і специфічні. Загальні ри�

зики мають включати ризики подібні для всіх учасників

інвестиційного процесу і вони не пов'язані з діяльністю

банку, або конкретного клієнта. До основних видів за�

гальних ризиків віднесено соціально�політичні, еко�

логічні, інформаційні, законодавчі, економічні, кон'юн�

ктурні та інші ризики. Водночас загальні ризики мають

бути характерні для будь�якої операції банку, їх по�

трібно враховувати за всіма формами і об'єктами інве�

стування. Специфічні ризики — це, на наш погляд, не�

безпека втратити матеріальні, фінансові, трудові ресур�

си від інвестиційної діяльності банку. Специфічні ризи�

ки пов'язані з непрофесійною інвестиційною політикою

банку, нераціональною структурою інвестиційних вкла�

день, невиконанням зобов'язань позичальниками, інши�

ми негативними чинниками. Виявлено, що на дані ризи�

ки можна впливати, їх можна зменшувати до мінімаль�

ного рівня, уникати, тобто вони є керованими. Спе�

цифічні банківські інвестиційні ризики в основному

охоплюють ризики об'єктів інвестування (кредитний,

операційний, ринковий, ліквідності) і ризики інвестиц�

ійного портфеля (незбалансованості, надмірної концен�

трації, селективний), вони є найбільш поширеними при

здійсненні інвестиційної діяльності банку.

За величиною втрат нами виділено допустимий, кри�

тичний і катастрофічний ризики. Визначено, що за до�

пустимого ризику максимальні втрати дорівнюють пла�

новому прибутку від інвестиційної операції; за критич�

ного — максимальні втрати дорівнюють доходу від

здійснення операції; за катастрофічного — максимальні

втрати дорівнюють обсягу власних коштів банку.

Автори монографії "Управління та регулювання

банківською інвестиційною діяльністю" вважають, що:

"фінансова безпека інвестиційної діяльності банку —

це захист від можливих фінансових втрат, попереджен�

ня банкрутства банку, досягнення максимального при�

бутку від вкладених коштів у цінні папери, інвестиційні

проекти, від наданих інвестиційних кредитів. Про по�

слаблення фінансової безпеки свідчать втрата прибут�

ку за окремими видами інвестиційних вкладень, зни�

ження ліквідності, підвищення кількості проблемних

кредитів тощо. До зовнішніх чинників, які впливають

на величину фінансової безпеки, ми відносимо: зміну

податкової політики, курсів валют, процентної ставки.

Серед внутрішніх чинників найбільшу загрозу фінан�

совій безпеці становлять: неефективне фінансове пла�

нування і управління активними операціями, неефек�

тивна маркетингова, кадрова, інноваційна стратегії"

[8].

Оцінку рівня фінансової безпеки інвестиційної діяль�

ності банку доцільно проводити на основі показників

ділової активності, ефективності управління, прибутко�

вості інвестиційної діяльності банку.

З нашої точки зору, ділову активність банку на рин�

ку інвестиційних кредитів може характеризувати част�

ка інвестиційних кредитів (К
ін.кр.

) у загальних активах

банку:

.

.
.. до зростання (1),

деК
інв.

 — інвестиційні кредити, грн.;

А
заг.

 — загальні активи банку, грн.

Вважаємо, якщо показник є високим (понад 65%),

то це може означати, що діяльність банку є недостат�

ньо диверсифікованою. Низький коефіцієнт може

свідчити про те, що банк недостатньо використовує

джерела фінансування. Оптимальне значення цього по�

казника кожен банк визначає самостійно.

Запропонований нами коефіцієнт інвестиційної ак�

тивності (К
ін.ц.п.

) може відображати активність банку на

ринку цінних паперів, його доцільно обчислювати шля�

хом відношення вартості портфеля цінних паперів та паїв

(ЦПП) до загальних активів банку (А
з
):

... до зростання (2),
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Якщо показники інвестиційної активності банку про�

аналізувати в динаміці, то можливий такий висновок: чим

вищим є значення показників, тим вищою буде фінан�

сова безпека інвестиційної діяльності банку.

Встановлено, що на рівень фінансової безпеки інве�

стиційної діяльності впливає обсяг прострочених й без�

надійних інвестиційних кредитів у загальній величині

інвестиційних кредитів, а для оцінки цього впливу зап�

ропоновано визначати показник проблемних кредитів

(К
п.кр.

):

0
.

.
.. (3),

деК
пр.

 — прострочені й безнадійні інвестиційні кре�

дити, грн.;

К
ін.

 — інвестиційні кредити банку, грн.

Зрозуміло, що оптимальне значення даного показ�

ника — 0. Однак, на практиці частка проблемних кре�

дитів буває різною і що більше віддаляється значення

показника від нуля, то нижчим є рівень фінансової без�

пеки інвестиційної діяльності банку.

Для більшої повноти і точності аналізу до найбільш

значущих показників фінансової безпеки інвестиційної

діяльності необхідно включати показники прибутковості

інвестиційних вкладень. Оскільки прибуток є основним

захисним механізмом від банкрутства, то чим більша

величина прибутку, тим менше коштів потрібно залуча�

ти із зовнішніх джерел, а це в кінцевому рахунку підви�

щує фінансову безпеку банку.

Пропонуємо для аналізу дохідності інвестицій ви�

користовувати коефіцієнт дохідності інвестиційних кре�

дитних вкладень (К
д.інв.кр.

), який показує, скільки дохо�

ду приносить кожна вкладена гривня в інвестиційні кре�

дити:

%100
..

..
...  середньозважена

ставка за кредитами (4),

деД
інв.кр.

 — дохід від інвестиційних кредитних опе�

рацій, грн.;

К
інв.

 — середня сума інвестиційних вкладень за пе�

ріод, грн.

З'ясовано, якщо виконуються всі умови договорів,

а всі кредити і проценти повертаються повністю, то та�

кий коефіцієнт дорівнюватиме середньозваженій ставці

за інвестиційними кредитами.

Аналогічно визначається коефіцієнт дохідності від

операцій з цінними паперами:

%100.  до зростання (5),

деК
д.цпп

 — коефіцієнт дохідності цінних паперів;

Д
цпп

 — дохід від операцій з цінними паперами, грн.;

І
цп

 — загальна сума інвестицій у цінні папери, грн.

Для характеристики рівня дохідності інвестицій

(К
дох.ін.

), доцільно застосовувати показник частки до�

ходів від інвестиційних кредитів і доходів від цінних па�

перів у загальних доходах банку:

.

.
.. до зростання (6),

деД
інв.

 — доходи від інвестиційної діяльності бан�

ку, грн.;

Д
заг.

 — загальні доходи банку, грн.

У системі показників, що характеризують якість

управління інвестиціями необхідно виділити коефіцієнт

окупності витрат доходами (К
ок.

), який можна визнача�

ти за формулою:

.

.
.  до зростання (7),

деД
інв.

 — доходи від інвестиційної діяльності, грн.;

В
інв.

 — процентні витрати на залучення ресурсів, грн.

Безумовно, рентабельність інвестиційної діяльності

банку характеризує рівень окупності прибутком інвес�

тиційних вкладень:

%100
.

.
 до зростання (8),

деП
інв.

  — прибуток від інвестиційної діяльності, грн.;

І
заг.

  — загальні інвестиційні вкладення банку, грн.

Якщо даний показник аналізувати в динаміці за ос�

танні кілька років, то можна виявити: чим більше зна�

чення показника, тим вищий рівень фінансової безпеки

інвестиційної діяльності банку.

 Управління фінансовою безпекою банку — це

особливий вид активізації фінансового менеджменту,

спрямований на забезпечення найвищих результатів

фінансової діяльності банку та мінімізації впливу загроз

в процесі досягнення фінансових інтересів як в корот�

костроковому, так й у довгостроковому періоді.

Забезпечення фінансової безпеки банку доцільно

розглядати як процес запобігання будь�яким збиткам

від негативних впливів внутрішніх і зовнішніх чинників.

Саме запобіганням збитків у фінансово�кредитній діяль�

ності банку складає ефективний результат їх діяльності

із забезпечення його прибутковості і стійкості, а відтак,

й фінансової безпеки.

Фінансова безпека банку — це такий стан банку,

який характеризується збалансованістю і якістю сукуп�

ності фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі

використовуються банківською установою, стійкістю до

дії дестабілізуючих факторів впливу, здатністю фінан�

сової системи забезпечувати реалізацію фінансових

інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансо�

вих ресурсів [2; 10].

Ми погоджуємось з І.М. Крупкою, який, з метою за�

безпечення належного рівня фінансово�економічної

безпеки банківського сектору України, пропонує реа�

лізувати заходи, які направлені на [6]:

— підвищення вимог до мінімального капіталу

банків;

— стимулювання подальшої капіталізації банківсь�

кого сектору, а саме: запровадження пільг у разі спря�

мування прибутку на збільшення власного капіталу

банків;

— розширення переліку і посилення вимог до пуб�

лічної інформації про фінансовий стан власників і струк�

туру управління банків;

— продовження уніфікації основних показників

банківської діяльності і методології їх обчислення з

міжнародними стандартами;
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— ретельніший контроль якості активів у портфелях

банків, запровадження у банках єдиної системи управ�

ління ризиками відповідно до сучасних стандартів, яка

міститиме макро� і мікро�пруденційний нагляд із поси�

ленням ролі НБУ;

— підвищення ефективності діяльності та фінансо�

вої стійкості банків шляхом поліпшення якості корпо�

ративного управління, у тому числі досягнення більшої

прозорості діяльності банків, ефективності ризик�ме�

неджменту, вдосконалення відносин органів управлін�

ня банків, акціонерів тощо; посилення законодавчого

захисту прав кредиторів;

— наближення діяльності вітчизняних банків до

міжнародних стандартів; послідовне зменшення масш�

табів перенесення ризиків нефінансового сектору на�

ціональної економіки на фінансовий, тобто подолання

негативних тенденцій у реальному секторі країни, що

поліпшить платоспроможність основних клієнтів та парт�

нерів банків;

— підтримання низьких темпів інфляції та стабіль�

ного валютного курсу; стимулювання розвитку інших

сегментів фінансового ринку для розширення можли�

востей інвестування у фінансові інструменти банківсь�

кого сектору коштів інститутів спільного інвестування,

пенсійних фондів тощо;

— переорієнтацію монетарної політики НБУ з

підтримання номінальної стабільності до стимулюван�

ня економічного зростання (поступове зниження обліко�

вої ставки та розміру коштів банків на окремому рахун�

ку в НБУ від суми обов'язкових резервів, що сприятиме

зниженню відсоткових ставок і збільшенню кредитуван�

ня реального сектора національної економіки);

— створення сприятливого інвестиційного клімату,

що підвищить міжнародні рейтинги України.

Розвиток фінансового ринку, ускладнення його

інфраструктури, посилення конкуренції, спричинене

збільшенням кількості традиційних та нетрадиційних

фінансових посередників, посилює боротьбу вітчизня�

них банків за кожного потенційного клієнта. Утримати

існуючих споживачів фінансових послуг нині можливо

лише гарантуючи їм фінансову безпеку їх активів від

негативного впливу факторів зовнішнього та внутріш�

нього середовища функціонування організації. Тому

сучасні банки повинні докладати великих зусиль для

розробки комплексних та дієвих систем власної еконо�

мічної безпеки, і особливу увагу звертати на фінансову

її складову.

Окрім завдання забезпечити фінансову безпеку як

самого комерційного банку, так і його клієнтів, фінан�

сові установи повинні активно інформувати потенційно�

го споживача про належний рівень своєї фінансової

безпеки. Одним із індикаторів стабільного стану фінан�

сової безпеки комерційного банку може вважатись його

високий кредитний рейтинг, адже процедура рейтингу�

вання будується із використанням переліку показників,

що застосовується і у процесі оцінки рівня фінансової

безпеки компанії.

До заходів, що можуть суттєво покращити стан

фінансової безпеки комерційного банку, пропонується

віднести: створення служби фінансово�економічної без�

пеки та розширення її повноважень, комплексну оцінку

майбутніх працівників банківської сфери для виявлен�

ня їх схильності до шахрайства та встановлення рівня

професіоналізму, сек'юритизацію. Але головне — це

забезпечити ефективне функціонування механізму за�

хисту фінансової безпеки банку шляхом чіткого визна�

чення об'єкта фінансової безпеки, суб'єктів фінансової

безпеки та принципів їх взаємодії між собою, факторів

негативного впливу на об'єкт безпеки та шляхів міні�

мізації можливості їх реалізації [5].

Метою системи фінансової безпеки інвестицій�

ної діяльності банків є забезпечення стабільної, без�

кризової та ефективної діяльності. Для її досягнен�

ня керівники банку повинні регулярно визначати по�

тенційні проблеми в інвестиційній діяльності банку,

усувати їх та здійснювати постійний контроль за ре�

зультативністю заходів щодо забезпечення фінансо�

вої безпеки.

ВИСНОВКИ
Фінансова безпека банку — це такий стан бан�

ку, який характеризується збалансованістю і якістю

сукупності фінансових інструментів, технологій і по�

слуг, котрі використовуються банківською устано�

вою, стійкістю до дії дестабілізуючих факторів впли�

ву, здатністю фінансової системи забезпечувати ре�

алізацію фінансових інтересів, місії і завдань дос�

татніми обсягами фінансових ресурсів.

Фінансова безпека банку залежить від багатьох

зовнішніх та внутрішніх факторів. Тому фінансову

безпеку фінансово�кредитних установ слід розгля�

дати на двох ієрархічних рівнях: фінансова безпека

діяльності НБУ (макрорівень) та фінансова безпека

окремих банківських установ (мікрорівень).

Фінансова безпека інвестиційної діяльності бан�

ку — це захист від можливих фінансових втрат, по�

передження банкрутства банку, досягнення макси�

мального прибутку від вкладених коштів у цінні па�

пери, інвестиційні проекти, від наданих інвестицій�

них кредитів. Оцінку рівня фінансової безпеки інве�

стиційної діяльності банку доцільно проводити на

основі показників ділової активності, ефективності

управління, прибутковості інвестиційної діяльності

банку.

До заходів, що можуть суттєво покращити стан

фінансової безпеки інвестиційної діяльності банку,

пропонується віднести: створення служби фінансо�

во�економічної безпеки та розширення її повнова�

жень, комплексну оцінку майбутніх працівників бан�

ківської сфери для виявлення їх схильності до шах�

райства та встановлення рівня професіоналізму, се�

к'юритизацію. Але головне — це забезпечити ефек�

тивне функціонування механізму захисту фінансової

безпеки банку шляхом чіткого визначення об'єкта

фінансової безпеки, суб'єктів фінансової безпеки та

принципів їх взаємодії між собою, факторів негатив�

ного впливу на об'єкт безпеки та шляхів мінімізації

можливості їх реалізації.

Метою системи фінансової безпеки інвестицій�

ної діяльності банків є забезпечення стабільної, без�

кризової та ефективної діяльності. Для її досягнен�

ня керівники банку повинні регулярно визначати по�

тенційні проблеми в інвестиційній діяльності банку,

усувати їх та здійснювати постійний контроль за ре�
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зультативністю заходів щодо забезпечення фінансо�

вої безпеки.

Забезпечення належного рівня фінансової безпеки

банківських установ є дуже важливим тому, що підрив

довіри до банків приводить до зниження фінансової

безпеки країни.

Перспективи подальших наукових досліджень цієї

тематики, на нашу думку, полягають у розробці конк�

ретних пропозицій, направлених на підвищення рівня

фінансової безпеки та оптимізації ризиків банківської

інвестиційної діяльності в Україні.
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