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Анотація. Розглянуто ключові аспекти забезпечення фінансової безпеки банку в контексті 
управління фінансовою стійкістю із урахуванням ризиків, а також зовнішніх і внутрішніх факто-
рів впливу.
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Безпека банківського сектору виступає час-
тиною фінансової безпеки країни, оскільки він є 
найбільш важливою складовою фінансово-кре-
дитної системи держави. Мета статті полягає в 
розробленні підходів до визначення основних 
факторів впливу на фінансову безпеку банку в 
контексті підтримки його фінансової стійкості 
та управління ризиками як в оперативному ре-
жимі, так і у стратегічному управлінні.

Управління фінансовою безпекою банку 
здійснюється з метою забезпечення фінансової 
стійкості банку на тому рівні, який дозволяє 
йому мати достатній рівень незалежності від 
зов нішніх чинників впливу. Фінансова стійкість 
банку є постійною його здатністю відповідати за 
своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибут-
ковість на рівні, достатньому для нормального 
функціонування в конкурентному середовищі.

Оскільки фінансова стійкість банку ієрархіч-
но пов’язана з фінансовою стабільністю і є скла-
довою економічної безпеки, то ми рекоменду-
ється до застосування в аналітиці банку системи 
інтегрального індексу економічної безпеки. Це 
дозволить із більшою ймовірністю прогнозува-

ти і здійснювати стратегічне й тактичне плану-
вання діяльності кредитної установи. На нашу 
думку, середньозважені субіндекси банківської 
безпеки доцільно аналізувати в комплексі з ін-
шими субіндексами та їхніми окремими інди-
каторами. Висновки із запропонованого аналізу 
можуть бути важливою інформацією, зокрема 
для стратегічного прогнозування і планування 
фінансової стійкості банку та управління ризи-
ками. 

Таким чином, управління фінансовою безпе-
кою можна визначити як постійне забезпечен-
ня у кредитних установах підвищення значень 
фінансово-економічних показників, ефектив-
ного управління фінансами шляхом створення 
необхідних передумов захисту їх від зовнішніх   
і внутрішніх загроз. Наведені пропозиції є ефек-
тивними та достатньо універсальними, що до-
зволяє застосовувати їх усім банкам України на 
сучасному етапі економічного розвитку. Проте, 
ураховуючи динамічний розвиток фінансового 
ринку, варто зазначити, що вдосконалення ви-
щенаведених методів є предметом для подаль-
ших досліджень.
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