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Науково‐методичні засади управління економічною безпекою фінансових
посередників в Україні
Управління економічною безпекою фінансових установ і банківських інституцій на прикладному рівні
неможливо здійснювати ефективно без формування концептуальних засад цього процесу у науковометодологічній площині. При цьому система управління повинна враховувати специфіку діяльності
фінансових посередників, що вимагає розробки конкретних науково-методичних підходів. Метою
дослідження є узагальнення концептуальних засад управління економічною безпекою банківських і
парабанківських фінансових установ як невід’ємної складової забезпечення економічної безпеки
фінансового ринку та фінансової безпеки держави. Авторами запропоновано алгоритм управління
системою економічної безпеки банків та інших фінансових установ, встановлено особливості, переваги
і недоліки моделей забезпечення економічної безпеки. Доведено, що управління системою економічної
безпеки має враховувати вид установи, її розмір, наявність належного кадрового, фінансового,
інформаційного та матеріального забезпечення. Отже, ефективне управління економічною безпекою
має забезпечити її високий рівень, а отже, частково вирішити завдання регулювання банківської
безпеки, безпеки фінансового ринку, і, як наслідок, фінансової безпеки держави в цілому.
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Научно‐методические основы управления экономической безопасностью
финансовых посредников в Украине
Управление экономической безопасностью финансовых учреждений и банковских институтов на
прикладном уровне невозможно осуществлять эффективно без формирования концептуальных основ
этого процесса в научно-методологической плоскости. При этом система управления должна
учитывать специфику деятельности финансовых посредников,что требует разработки конкретных
научно-методических подходов. Целью исследования является обобщение концептуальных основ
управления экономической безопасностью банковских и парабанкивських финансовых учреждений
как неотъемлемой составляющей обеспечения экономической безопасности рынка и финансовой
безопасности государства. Авторами предложен алгоритм управления системой экономической
безопасности банков и других финансовых учреждений, установлены особенности, преимущества и
недостатки моделей обеспечения экономической безопасности. Доказано, что управление системой
экономической безопасности должна учитывать вид учреждения, его размер, наличие надлежащего
кадрового, финансового, информационного и материального обеспечения. Эффективное управление
экономической безопасностью должно обеспечить ее высокий уровень, а следовательно, частично
решить задачу регулирования банковской безопасности, безопасности рынка, и, как следствие,
финансовой безопасности государства в целом.
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