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Науково‐методичні засади забезпечення фінансової безпеки банків в Україні
В умовах фінансово-економічної, політичної та соціальної нестабільності в Україні спостерігаються тенденції
погіршення показників рентабельності, ліквідності, та платоспроможності цілої низки вітчизняних банків. При
цьому саме від якості розроблених заходів забезпечення системи фінансової безпеки банківської установи
залежить його фінансовий стан та вектор розвитку усього банківського сектору країни в стратегічній
перспективі.
У статті проаналізовано поняття фінансової безпеки банку з позиції захисного, динамічного, ресурснофункціонального, конкурентного та системного підходів. Авторами обґрунтовано, що фінансова безпека
банківської системи в цілому та окремого банку є невід’ємною складовою фінансової безпеки держави. Крім
того, виділено 3 методичні підходи до оцінки фінансової безпеки банківського сектору країни, а саме:
інструментальний, системно-цільовий і критеріальний, та охарактеризовано кожний з них. На основі теоретикометодологічного аналізу наукових праць і методичних підходів авторами запропоновано систему науковометодичного забезпечення фінансової безпеки банку.
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Научно‐методические основы обеспечения финансовой безопасности банков в
Украине
В условиях финансово-экономической, политической и социальной нестабильности в Украине наблюдаются
тенденции ухудшения показателей рентабельности, ликвидности, и платежеспособности целого ряда
отечественных банков. При этом именно от качества разработанных мер обеспечения системы финансовой
безопасности банковского учреждения зависит его финансовое состояние и вектор развития всего банковского
сектора страны в стратегической перспективе.
В статье проанализированы понятие финансовой безопасности банка с позиции защитного, динамичного,
ресурсно-функционального, конкурентного и системного подходов. Авторами обосновано, что финансовая
безопасность банковской системы в целом и отдельного банка является неотъемлемой составляющей финансовой
безопасности государства. Кроме того, выделено 3 методических подхода к оценке финансовой безопасности
банковского сектора страны, а именно: инструментальный, системно-целевой и критериальный, и
охарактеризованы каждый из них. На основе теоретико-методологического анализа научных работ и
методических подходов авторами предложена система научно-методического обеспечения финансовой
безопасности банка.
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