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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ  

 

Забезпечення фінансово-економічної безпеки банків є важливою складовою 

банківської системи України та економіки в цілому. Безпека банку – це стан 

стійкої життєдіяльності, за якої забезпечується реалізація основних інтересів і 

пріоритетних цілей банку, захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих 

факторів [1, с. 287]. Тому, щоб протистояти можливим ризикам і загрозам 

банківським установам потрібно використовувати сучасні методи, технології, 

методики щодо попередження та усунення реальних, та потенційних ризиків 

(загроз).  

Загрозами для фінансово-економічної безпеки банку, можуть бути будь-

які явища фінансового або не фінансового характеру, вплив яких може 

призвести до матеріальних збитків або банкрутства банку. 

До загроз фінансового характеру можна віднести: втрата капіталу, 

недоотримання доходу, збитки, втрата майна; а до загроз не фінансового 

характеру: зниження кредитного рейтингу, втрата довіри клієнтів, 

контрагентів, співробітників. 

Також вагомими чинниками збереження фінансово-економічної безпеки є: 

− кваліфікація керівництва банку; 
− кваліфікація персоналу; 
− ефективність системи внутрішнього контролю; 
− збутова та маркетингова стратегія банку; 
− касова, платіжна і податкова дисципліна; 
− юридичне забезпечення; 
− експертиза договорів і контрактів банку [2]. 
Для забезпечення ефективної системи забезпечення фінансово-

економічної безпеки банку важливо визначити чітку структуру функцій які 

мають виконуватись, до того ж особливу увагу треба приділити саме 

попередженню загроз.  

На соснові вище сказаного доцільно сформувати логіко-функціональну 

схему дії системи превентивного розпізнання потенційних загроз та усунення 

ризиків фінансової безпеці банків (рис. 1). 
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 Загроза Ризик Безпека 
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– розпізнання загроз; 

– виявлення 

потенційних та 

реальних загроз; 

– розпізнання джерела 

і класифікація загроз. 

– діагностика ризиків; 

– класифікація ризиків; 

– кількісна оцінка 

впливу ризиків; 

– встановлення 

допустимої межи 

ризику; 

– формування 

ефективної системи 

виявлення загроз та 

регулювання ризиків; 

– підтримання 

безперервного руху 

зростаючих фінансових 

потоків; 
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– сенсорні методи 

розпізнання; 

– інтуїтивні методи 

дослідження; 

– аналогові методи 

виявлення; 

– статистичні методи 

збору та обробки 

інформації з 

розпізнання ризиків; 

– методи дослідження 

теорії вірогідності та 

прогнозування; 

– оптимізація активно-

пасивних операцій 

задля досягнення 

високого кредитного 

рейтингу та ділової 

репутації банку; 

– впровадження 

сучасних систем 

обробки та захисту 

інформації, що 

постійно оновлюються; 
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– фактори, що мають 

реалізацію у вигляді 

ризиків; 

– фактори, що не 

формалізуються та не 

спричиняють збитку 

навіть без фактичної 

реалізації (чутки, 

паніка, негативні 

сподівання). 

– показники, що чітко 

формалізуються та 

мають кількісну оцінку; 

– вірогідність настання 

окремого ризикового 

явища: 

– показники збитків, 

вимушених витрат, 

можливих надбань. 

– виконання 

економічних 

нормативів та 

індикаторів фінансової 

стійкості; 

– реалізація стратегії 

сталого розвитку; 

– підтримання 

беззаперечної довіри до 

банку з боку населення, 

контрагентів та 

регулюючих органів. 

 

Рис. 1. Логіко-функціональна схема дії системи превентивного 

розпізнання потенційних загроз та усунення ризиків  

фінансовій безпеці банків 
Джерело: [3] 

 

У сучасних умовах для успішного забезпечення фінансово-економічної 

безпеки, банки мають створювати комплексну систему забезпечення 

фінансової безпеки, яка не тільки зможе втримати ліквідність і 

платоспроможність банку, а й самостійно протистояти загрозам та 

ліквідовувати їх наслідки. Тому ключовими напрямами захисту мають бути: 

інформаційний захист, охорона фінансових ресурсів банку, захист майна та 

персоналу, забезпечення корпоративного патріотизму [4, с. 114]. 

Головними шляхами забезпечення фінансово-економічної безпеки 

комерційного банку мають бути: 
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1. Розроблення такої системи управління ресурсами банку, яка б 

ефективно підтримувала відповідність до встановлених економічних 

нормативів банківської діяльності, рівню ліквідності, дохідності, 

рентабельності, та інші. 

2. Активне впровадження передових банківських технологій, які зможуть 
підвищити не тільки якість обслуговування клієнтів та забезпечення 

фінансово-економічної безпеки, а й банківської безпеки загалом.  

3. Впровадити методологію визначення фінансових орієнтирів, шляхом 
визначення ключових фінансових показників банку та досягнення їх 

оптимізації. 

4. Відповідального підбору висококваліфікованого персоналу, оскільки 
саме від цього здебільшого залежить забезпечення належного рівня 

фінансово-економічної безпеки банку.  

5. Підтримка репутації банку, що залежить не лише від поведінки 
працівників, якості наданих послуг, дотримання законодавства, але й від 

результату відображення цих дій в думці суспільства, потенційних клієнтів, 

яку спрогнозувати вкрай важко, а інколи неможливо. 

При побудові системи фінансово-економічної безпеки банку, слід 

враховувати також сучасні тенденції фінансового середовища, оскільки 

загрози та ризики змінюються, трансформуються, або виникають принципово 

нові. Тому банку потрібно мати досить гнучку систему забезпечення 

фінансово-економічної безпеки яка зможе швидко адаптуватися та 

удосконалюватись. Саме комплексний підхід до системи безпеки надає таку 

можливість, оскільки охоплює принципово різні напрями та шляхи 

забезпечення стабільного існування і розвитку комерційного банку. 
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