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Постановка проблеми. Механізми боротьби 
з фінансовим шахрайством та їх застосування 
для забезпечення фінансової безпеки комерцій-
ного банку є недостатньо розробленими, адже від-
сутня одностайність науковців навіть із приводу 
трактування поняття «механізм» в економічних 
дослідженнях. Слушною є думка А.Ю. Чаленка [1], 
який вказує на неоднозначність механізму та від-
значає, що відсутність його єдиної методологічної 
основи приводить до зниження рівня теоретичного 
опрацювання економічних завдань, неможливості 
проведення об’єктивних досліджень та спричиняє 
плутанину в основоположних поняттях економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Суттєвий внесок у дослідження економічних меха-
нізмів здійснили такі українські та іноземні дослід-
ники, як А.Ю. Чаленко, М.Г. Саєнко, О.І. Баранов-
ський, С.П. Антипова, В.С. Рижиков, Є.О. Підгора, 
Н.А. Біличенко, М.М. Яковенко, В.В. Ровенська, 
Канат Алін, А. Бичкова та ін.

Боротьба з фінансовим шахрайством є поши-
реною проблемою на банківському ринку, тому 
актуальним є розв’язання завдань із забезпечення 
фінансової безпеки кожного комерційного банку. 
Важливим напрямом у вирішенні завдань із забез-
печення фінансової безпеки в комерційному банку 
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є застосування механізмів боротьби з фінансовим 
шахрайством, сутнісне з’ясування яких розгляда-
ється у цій статті.

Постановка завдання. Метою статті 
є з’ясування сутності механізмів боротьби 
з фінансовим шахрайством у комерційному банку, 
зокрема механізмів виявлення, протидії та попе-
редження фінансового шахрайства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зміст терміна «механізм» суттєво розрізняється 
у сфері економічних відносин, що не дає змоги 
його коректно використовувати в наукових дослі-
дженнях та безпосередньо впроваджувати в бан-
ківську практику як механізми боротьби із фінан-
совим шахрайством.

С. Ізмалков, К. Сонін, М. Юдкевич [2], досліджу-
ючи теорію економічних механізмів Лео Гурвіца, 
Роджера Майерсона й Еріка Маскіна (за теорію 
економічних механізмів присуджено Нобелівську 
премію у 2007 році), вважають, що загальне визна-
чення можливо застосувати до будь-якої взаємодії 
між економічними суб’єктами, розглядають таку 
взаємодію як стратегічну гру і називають механіз-
мом саму форму гри, тобто опис того, як можуть 
діяти гравці (економічні суб’єкти) і до чого приведе 
будь-який набір дій.

З’ясовано сутність механізмів боротьби з 
фінансовим шахрайством у комерційному 
банку та фундаментальні риси поняття 
«механізм», які дали змогу більш коректно 
перенести це поняття з інженерно-тех-
нічної сфери у сферу економічних відносин. 
Виокремлено складники формування та 
реалізації механізмів боротьби з фінансо-
вим шахрайством у комерційному банку та 
механізми виявлення, протидії і поперед-
ження фінансового шахрайства в комерцій-
ному банку.
Ключові слова: фінансове шахрайство в 
комерційному банку, механізми боротьби з 
фінансовим шахрайством у комерційному 
банку, складники формування та реалізації 
механізмів боротьби з фінансовим шахрай-
ством, механізми виявлення, протидії та 
попередження фінансового шахрайства в 
комерційному банку.

Определена сущность механизмов 
борьбы с финансовым мошенничеством в 
коммерческом банке и основные характе-
ристики понятия «механизм», которые 
позволили более корректно перенести 
это понятие из инженерно-технической 
сферы в сферу экономических отноше-
ний. Выделены составляющие формиро-
вания и реализации механизмов борьбы 
с финансовым мошенничеством в ком-
мерческом банке, определены механизмы 

выявления, противодействия и пред-
упреждения финансового мошенничества 
в коммерческом банке.
Ключевые слова: финансовое мошенни-
чество в коммерческом банке, механизмы 
борьбы с финансовым мошенничеством в 
коммерческом банке, составные элементы 
формирования и реализации механизмов 
борьбы с финансовым мошенничеством, 
механизмы выявления, противодействия и 
предупреждения финансового мошенниче-
ства в коммерческом банке.

We have clarified the essence of the mecha-
nisms of combating financial fraud in a com-
mercial bank and the basic features of the con-
cept «mechanism». This allows us to transfer 
this concept from the engineering science into 
the sector of economic relations. We have also 
identified the components of the formation and 
implementation of mechanisms for combat-
ing financial fraud in a commercial bank. Also, 
the mechanisms for identifying, countering and 
preventing financial fraud in a commercial bank 
have been clarified.
Key words: financial fraud in a commercial 
bank, mechanisms for combating financial fraud 
in a commercial bank, components of the forma-
tion and implementation of mechanisms for com-
bating financial fraud, mechanisms for detecting, 
countering and preventing financial fraud in a 
commercial bank.
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На думку А.Ю. Чаленка [1], механізм дає змогу 
за допомогою управління реалізувати функцію 
процесу – перетворювати «вхід» у «вихід». Дослід-
ник розглядає механізм як ресурсне забезпечення 
процесу, його речову частину, яка включає сукуп-
ність взаємопов’язаних елементів, налаштованих 
на виконання функцій процесу.

А.Н. Бичкова [3] економічний механізм розгля-
дає як сукупність способів управління і взаємодії 
суб’єктів, цільовою функцією якого є раціональне 
господарювання і формування стійких закономір-
ностей у розвитку економіки.

Механізм часто характеризують як стан 
об’єкта, статичну єдність елементів, динамічне 
функціонування, систему, пов’язаність елемен-
тів, забезпеченість ресурсами, підпорядкованість 
взаємопов’язаних елементів, форму гри, орга-
нізацію взаємодії, визначають як основу у при-
йнятті рішень стосовно розвитку тощо. Основні 
підходи до формування і функціонування, напри-
клад, фінансового механізму визначаються як 
системний, процесний, комплексний, програмно-
цільовий, критеріальний та інтегрований [4], як 
ресурсне забезпечення процесу [1].

Таким чином, поняття «механізм» в економіч-
ній сфері тлумачиться занадто абстрактно, адже 
втрачається зв’язок поняття механізму зі строгим 
його усвідомленням у межах точних наук, де він 
був започаткований.

Отже, щоб уникнути непорозумінь стосовно 
поняття «механізм» у сфері економічних відносин, 
доцільно повернутися до його трактування в інже-
нерно-технічній сфері. Я.В. Мордванюк [5, с. 352] 
характеризує «механізм» як: 1) послідовність ста-
нів, процесів, що визначають собою яку-небудь дію, 
явище; 2) систему, пристрій, що визначає порядок 
якого-небудь виду діяльності; 3) внутрішній устрій 
(систему ланок) машини, приладу, апарата, яка 
приводить їх у дію. Ю.М. Березкін [6] досліджуване 
поняття визначає як систему, яка призначена для 
перетворення руху одного чи декількох тіл у потріб-
ний рух інших тіл. О.І. Стогул [7, с. 43] відзначає 
запозиченість цього терміна економістами із меха-
ніки та дотримується думки, що він означає сис-
тему елементів, які перетворюють рух одних еле-
ментів у потрібний рух інших, при цьому зазначає 
наявність вхідних і вихідних елементів.

Дійсно, механізм має важливі риси, незалежно 
від джерел його тлумачення та сфер економічного 
застосування. Саме їх урахування дасть змогу 
більш коректно перенести поняття «механізм» 
з інженерно-технічної сфери у сферу економічних 
відносин та адаптувати його для боротьби з фінан-
совим шахрайством у комерційному банку.

Перша риса. Механізм має цільове призначення, 
спрямованість, функцію, яка задається ззовні 
механізму, тобто системою вищого порядку, де він 
застосовується. Комерційний банк щодо механізмів 

боротьби з фінансовим шахрайством є системою 
вищого порядку, і тому потреби комерційного банку 
визначають цільове призначення таких механізмів, 
як забезпечення його фінансової безпеки.

Друга риса. Механізм забезпечує чіткі пара-
метри перетворень системи, в якій він застосову-
ється. Функції механізмів боротьби з фінансовим 
шахрайством безпосередньо забезпечують зміни 
у функціонуванні комерційного банку. Змінами 
у найбільш важливих параметрах фінансової без-
пеки комерційного банку під час застосування 
механізмів боротьби з фінансовим шахрайством 
є достатність обсягу фінансових ресурсів, збалан-
сованість структури фінансових ресурсів, якість 
фінансових ресурсів, забезпеченість фінансових 
операцій, наявність фінансових резервів, якість 
виконання фінансових зобов’язань, прибутковість 
банківської діяльності.

Третя риса. Складники механізмів визнача-
ються структурною єдністю (організацією), де виді-
ляються: 1) форми, методи, способи, важелі, орга-
нізаційні заходи комерційного банку тощо, тобто 
інструментарій механізмів; 2) способи поєднання 
інструментарію, алгоритм його застосування 
(у т. ч. програмно-технічні комплекси); 3) суб’єкт 
забезпечення змін, використання інструментарію 
і дотримання визначених алгоритмів – структурні 
елементи комерційного банку або аутсорсин-
гові організації, які запроваджують та адміністру-
ють механізми; 4) об’єкт, на який спрямовано дію 
механізмів боротьби з фінансовим шахрайством 
у комерційному банку (грошовий обіг у комерцій-
ному банку; 5) предмет механізмів – фінансове 
шахрайство в комерційному банку.

Четверта риса. Механізм, пов’язаний із рухами, 
діяльністю, функціонуванням, процесами, їх 
передаванням між окремими елементами сис-
теми вищого порядку. Механізм забезпечує зміни, 
трансформацію, перетворення початкового стану 
системи в інший відповідно до його функцій 
та параметрів. Проводячи аналогію із грошовим 
обігом у комерційному банку, слід враховувати, 
що механізми забезпечують його зміни в частині 
недопущення операцій та послуг, які пов’язані 
з фінансовим шахрайством, допомагають виявити 
фінансове шахрайство в операціях та послугах, 
які вже здійснено, та сформувати систему запо-
бігання фінансовим втратам (безпосередньо про-
тидія фінансовому шахрайству і нейтралізація 
фінансового шахрайства).

П’ята риса. Взаємодія елементів механізмів 
здійснюється за чіткими алгоритмами, порядком 
тощо. Важливою рисою, яка відрізняє механізми 
боротьби з фінансовим шахрайством у комер-
ційному банку від інших заходів, які спрямовані 
на боротьбу з фінансовим шахрайством, є їх 
організація у функціональні комплекси. Організа-
ційне поєднання та послідовна реалізація заходів 
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(наприклад, з оцінки фінансового шахрайства, 
прогнозування, протидії та нейтралізації) дає 
змогу отримати синергетичний ефект у вигляді 
фінансової безпеки комерційного банку. Відсут-
ність комплексної єдності значно зменшує сумар-
ний ефект від застосування інструментарію. Тобто 
механізми дають змогу підвищити якість і ефек-
тивність боротьби з фінансовим шахрайством 
шляхом налаштованого поєднання інструмента-
рію та інших його елементів.

Таким чином, механізми боротьби із фінан-
совим шахрайством у комерційному банку – це 
сукупність інструментарію (форм, методів, спосо-
бів, важелів, організаційних заходів тощо комер-
ційного банку) та алгоритмів його застосування, які 
організовані у функціональні комплекси (для вияв-
лення, ідентифікації, оцінки, прогнозування, про-
тидії, нейтралізації, аналізу, попередження тощо 
фінансового шахрайства) для недопущення або 
зменшення втрат фінансових ресурсів внаслідок 
фінансового шахрайства з метою забезпечення 
фінансової безпеки та підвищення довіри спожи-
вачів фінансових послуг до комерційного банку.

Узагальнюючи, можливо відзначити, що кожен 
із механізмів боротьби із фінансовим шахрай-
ством у комерційному банку має такі основні 
складники формування та його реалізації, як 
(рис. 1): 1) функція; 2) пара-
метри; 3) сфера застосу-
вання; 4) предмет; 5) об’єкт; 
6) суб’єкт; 7) інструментарій; 
8) алгоритм; 9) результат.

Механізми боротьби 
з фінансовим шахрайством 
у комерційному банку призна-
чені для виявлення, ідентифі-
кації, оцінки, прогнозування, 
протидії, нейтралізації, ана-
лізу, моделювання, попе-
редження тощо фінансо-
вого шахрайства. Найбільш 
ефективним є об’єднання 
окремих функцій безпосеред-
ньо в механізми виявлення 
(виявлення, ідентифікація, 
оцінка тощо), протидії (про-
тидія, нейтралізація тощо) 
та запобігання (аналіз, моде-
лювання, прогнозування 
тощо) фінансовому шахрай-
ству в комерційному банку.

Залежно від функцій меха-
нізмів боротьби з фінансовим 
шахрайством закладаються 
його параметри: під час 
виявлення (ознаки фінансо-
вого шахрайства, процедури 
його ідентифікації, мето-

дика оцінки фінансових наслідків, які спричинені 
фінансовим шахрайством тощо), під час протидії 
(процедура повернення фінансових ресурсів, які 
втрачено внаслідок фінансового шахрайства, сис-
тема формування фінансових резервів та інших 
заходів, спрямованих на нейтралізацію наслідків 
фінансового шахрайства тощо), під час поперед-
ження (підходи до аналізу фінансового шахрай-
ства, що сталось у комерційному банку, запро-
вадження змін в адмініструванні грошового обігу 
в комерційному банку та актуалізація усіх механіз-
мів протидії йому тощо).

Сфера застосування механізмів – фінансові від-
носини комерційного банку та фінансові відносини 
клієнтів комерційного банку, які він адмініструє.

Предмет механізмів боротьби з фінансо-
вим шахрайством у комерційному банку – ризик 
втрати, втрата та запобігання втратам грошових 
коштів комерційним банком та його клієнтами 
в результаті фінансового шахрайства.

Об’єкт механізмів – грошовий обіг у комерцій-
ному банку.

Суб’єкти механізму – структурні підрозділи 
комерційного банку або інші сторонні організа-
ції, які впроваджують та адмініструють механізми 
боротьби з фінансовим шахрайством у комерцій-
ному банку.
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Рис. 1. Основні складники формування та реалізації механізмів боротьби 
з фінансовим шахрайством у комерційному банку

Примітка: складено автором
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Функціональні особливості окремих механіз-
мів неможливо уявити без інструментарію, адже 
саме за його допомогою забезпечується резуль-
тативність механізму. Інструментарій дає змогу 
дотримуватися параметрів та забезпечує функці-
ональну результативність механізму. Це форми, 
методи, способи, важелі, організаційні заходи 
тощо комерційного банку, спрямовані на боротьбу 
з фінансовим шахрайством. Слід зауважити, що 
застосування інструментарію в заданому алго-
ритмі робить механізм більш ефективним, ніж поо-
диноке, ситуативне застосування окремих інстру-
ментів. Тобто в межах механізму слід окремим 
елементом виділяти алгоритм, за яким буде засто-
совуватися інструментарій механізму. Порядок 
(алгоритм) застосування інструментів забезпечує 
результат механізму, тобто бажані зміни у функці-
онуванні комерційного банку відповідно до бажа-
них параметрів. Як зазначалося раніше, меха-
нізм – це не тільки складові його елементи, а й їх 
організація, функціональний комплекс. На нашу 
думку, механізм слід характеризувати цілісно, як 
комплекс функціональної взаємодії його елемен-
тів. Позбавлення механізму будь-якого його склад-
ника, порушення чи втрата системних зв’язків між 
складовими елементами приведе до неможли-
вості використання його за призначенням або його 
результативність буде зведена лише до результа-
тивності окремого інструментарію.

Результативність механізмів не обмежується 
лише сумою результатів обраного інструмента-
рію, а значно більша. Запровадження механізмів 
дає змогу оптимізувати систему функціонування 
комерційного банку в частині забезпечуваного ним 
грошового обігу, покращити якість його організа-
ції в частині: недопущення взаємин із шахраями; 
відмовити у здійсненні фінансових операцій, які 
мають ознаки фінансового шахрайства; підвищити 
результативність заходів із нейтралізації наслідків 
фінансового шахрайства тощо.

Механізмам перешкоджання фінансовому 
шахрайству в комерційних банках присвячено 
невелику увагу у сучасних дослідженнях. Нау-
кові результати, які прямо чи опосередковано 
стосуються механізмів перешкоджання фінансо-
вому шахрайству, свідчать, що цей напрям також 
потребує наукового поглиблення. Наявні погляди 
в основному зосереджені на окремих елементах 
механізмів боротьби з фінансовим шахрайством 
у комерційному банку.

С.Й. Кравчук [8, с. 58-73] декларує механізми 
виявлення економічної злочинності у кредитно-
банківській сфері, але, незважаючи на це, автор 
лише акцентує увагу на тому, що найбільш ефек-
тивним способом підтвердження фактів роз-
крадання кредитів є їх документування на стадії 
негласної перевірки. Такий підхід, незважаючи 
на використання поняття «механізм», торкається 

лише окремих заходів, які можуть бути здійсне-
ними в межах механізму, але не визначають 
останнього.

П.Л. Сердюк [9, с. 124] відзначає чотири осно-
вні напрями (види) попереджувальної діяльності 
злочинів: профілактику, запобігання, припинення, 
виправлення. Цей автор не виділяє безпосередньо 
механізмів, за допомогою яких можливо перешко-
джати фінансовому шахрайству в комерційному 
банку, але визначає позицію стосовно напрямів 
таких перешкод.

С.С. Чернявський [10, с. 400-418] зосереджує 
увагу на фінансовому шахрайстві і приводить такі 
групи методів його виявлення, як: група методів 
економічного аналізу фінансово-господарської 
діяльності, група методів перевірки документів, 
які відображають фінансово-господарську діяль-
ність, група методів фактичної перевірки вико-
нання фінансово-господарських операцій. Такий 
підхід прямо не визначає механізми обструкції 
фінансовому шахрайству, але за своєю суттю 
також пропонує набори інструментарію для забез-
печення процесів (алгоритмів) окремих механізмів 
обструкції.

І.О. Бланк [10, с. 227-238] розглядає внутрішні 
механізми нейтралізації фінансових ризиків 
та вважає що це система методів мінімізації їх 
негативних наслідків, які обираються та здійсню-
ються в межах самого підприємства. І.О. Бланк, 
зосереджуючи увагу на системі внутрішніх меха-
нізмів нейтралізації фінансових ризиків, визначає 
такі основні методи, як уникнення ризику, ліміту-
вання концентрації ризику, хеджування, диверси-
фікація, розподіл ризиків, резервування та інші 
механізми. Хоча він і надає дефініцію механізмам 
нейтралізації фінансових ризиків, але більшою 
мірою такі висновки тяжіють до інструментарію, 
тобто, за словами цього автора, до методів ней-
тралізації фінансових ризиків.

У межах дослідження механізмів обструкції 
фінансовому шахрайству в комерційному банку 
заслуговує уваги модель управління ризиками, 
яка була розроблена колективом авторів під керів-
ництвом А.М. Поддєрьогіна [12, с. 339-363]. Запро-
понована модель може бути використана під час 
розроблення механізмів обструкції фінансовому 
шахрайству в комерційному банку, адже спрямо-
вана на реалізацію завдань, які є взаємоузгодже-
ними ітераціями (повтореннями) у системі управ-
ління фінансовими ризиками та включають такі 
завдання стосовно фінансових ризиків,як вияв-
лення, ідентифікація, оцінка та нейтралізація.

Н.Ю. Подольчак [13, с. 52-56], підходячи до побу-
дови комплексної системи забезпечення безпеки 
в умовах перманентних небезпек, загроз і ризи-
ків, відзначає, що вона повинна розв’язувати такі 
завдання, як проведення постійного моніторингу 
в сегменті ринку; своєчасне виявлення реальних 
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і потенційних загроз і ризиків для діяльності; органі-
зація ефективної конкурентної розвідки; створення 
ефективних механізмів зі зниження рівня небез-
пек а також ефективної протидії їм; організація 
системи захисту комерційної таємниці; створення 
ефективних механізмів попередження, зниження 
рівня і протидії загрозам і ризикам підприємниць-
кої діяльності; організація взаємодії із зовнішніми 
організаціями; розроблення і впровадження інно-
ваційних технологій із протидії загрозам і ризикам 
діяльності; забезпечення інформаційної безпеки; 
діагностика та аналіз рівня економічної безпеки, 
зокрема виявлення, прогнозування та систематиза-
ція загроз економічній безпеці; розроблення і реа-
лізація заходів, рекомендацій із підвищення рівня 
економічної безпеки та оцінка їх ефективності; 
безперервний моніторинг рівня економічної без-
пеки та коригування заходів щодо її забезпечення. 
Н.Ю. Подольчак, на відміну від інших, визначає 
завдання до побудови комплексної системи забез-
печення безпеки діяльності підприємства в умовах 
перманентних небезпек, загроз і ризиків. Визначені 
завдання, на думку автора, є актуальними під час 
організації комплексу механізмів обструкції фінан-
совому шахрайству.

Аналізуючи видову різноманітність підходів до 
механізмів перешкоджання фінансовому шахрай-
ству, ми дійшли висновку про те, що досить часто 
під виділеними механізмами розуміється не меха-
нізм, а лише окремі його елементи, більшою мірою 
інструментарій.

Аналіз досліджень, які спрямовані на орга-
нізацію боротьби із фінансовим шахрайством 
у комерційному банку, свідчить, що для організа-
ції боротьби з фінансовим шахрайством у комер-
ційному банку доцільним є виділення окремих 
механізмів із виявлення, протидії та запобігання 
фінансовому шахрайству. Ці механізми найбільш 
повною мірою охоплюють весь спектр боротьби 
з фінансовим шахрайством у комерційному банку, 
вони дають змогу, з одного боку, звести обсяги 
фінансових втрат до мінімуму, а з іншого – забез-
печити фінансову безпеку комерційного банку, 
тобто попередження, виявлення та протидія пови-
нні бути в основі будь-якої ефективної програми 
протидії шахрайству. Оскільки в економічній науці 
дослідження механізмів боротьби з фінансовим 
шахрайством тільки розпочинається, ми пропону-
ємо власне бачення їх змісту та призначення.

Механізм виявлення фінансового шахрайства 
в комерційному банку слід запроваджувати для 
виявлення та ідентифікації фінансового шахрай-
ства серед усього спектру фінансових операцій 
і фінансових послуг комерційного банку. Найбільш 
ефективним є запровадження цього механізму 
і тій частині системи комерційного банку, де здій-
снюються процедури з ідентифікації та виконання 

фінансових операцій і послуг. Узагальнюючи, від-
значимо, що механізм виявлення фінансового 
шахрайства у комерційному банку – це функціо-
нальний комплекс комерційного банку, що скла-
дається з алгоритмів застосування спеціального 
інструментарію (форм, методів, способів, важелів, 
організаційних заходів тощо комерційного банку) 
для стандартизованого виявлення й ідентифіка-
ції фінансового шахрайства за заданими параме-
трами й ознаками.

Механізм протидії фінансовому шахрайству 
в комерційному банку передбачає програму захо-
дів, основною метою якої є оцінка та зупинка 
виконання фінансових операцій, нейтралізація 
фінансових наслідків фінансового шахрайства, 
підтримання рівня фінансової безпеки комер-
ційного банку. Зазвичай він монтується в окремі 
блоки системи комерційного банку, зокрема ризик-
менеджменту, безпеки, в т. ч. IT-безпеки, фінан-
сового моніторингу тощо. Таким чином, механізм 
протидії фінансовому шахрайству в комерційному 
банку – функціональний комплекс, що склада-
ється з алгоритмів застосування спеціального 
інструментарію (форм, методів, способів, важелів, 
організаційних заходів тощо комерційного банку) 
для оцінки, зупинки виконання банківських опера-
цій і надання банківських послуг, організації повер-
нення грошових коштів та нейтралізації наслідків 
фінансового шахрайства за завчасно встановле-
ною програмою заходів.

Механізм попередження фінансового шахрай-
ства в комерційному банку застосовується для 
недопущення втрат фінансових ресурсів комерцій-
ним банком, його клієнтами та передбачає враху-
вання особливостей функціонування, середовища 
взаємодії комерційного банку, проявів фінансового 
шахрайства на банківському ринку та прогнозів із 
їх поширення на такий комерційний банк. Запро-
ваджується в загальну систему управління комер-
ційним банком під час здійснення банківських 
операцій чи розроблення банківських послуг. Під 
механізмом попередження фінансового шахрай-
ства в комерційному банку слід розуміти функці-
ональний комплекс, що складається з алгоритмів 
застосування спеціального інструментарію для 
аналізу, стандартизації критеріїв і ознак фінансо-
вого шахрайства, моделювання можливого фінан-
сового шахрайства і внесення організаційних змін 
у систему грошового обігу комерційного банку для 
недопущення/уникнення фінансового шахрайства.

Висновки та пропозиції. У статті досліджено 
сутність поняття механізмів боротьби з фінансо-
вим шахрайством у комерційному банку та визна-
чено основні механізми, які дають змогу виявляти, 
протидіяти та попереджувати фінансове шахрай-
ство в комерційному банку з метою забезпечення 
фінансової безпеки останнього.
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