
ВИСНОВОК
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

"Формування системи економічної безпеки банків України” здобувача вищої
освіти ступеня доктора філософії 
Журибіди Наталії Романівни

за спеціальністю 051 -  "Економіка"
(галузь знань 05 -  "Соціальні та поведінкові науки") 

за результатами фахового семінару

1. Актуальність теми дисертації
Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що формування системи 

економічної безпеки банків України на макро- та мікрорівнях набуло особливої 
значимості в умовах нео-і посткризового періоду. Її сутність, зміст, завдання, 
поточні та стратегічні орієнтири зумовлюються низкою чинників як 
зовнішнього, так і внутрішнього характеру й ризиками, загрозами і небезпеками. 
Недостатньо ефективне виконання банками функцій фінансового посередництва 
в економіці країни призводить до суттєвих деструктивів у фінансово- 
економічних взаємовідносинах та є загрозою економічній безпеці держави. З 
огляду на це, розробка та впровадження ефективної системи економічної 
безпеки повинні враховувати наявну різноманітність інтересів суб’єктів ринку 
банківських послуг, обмеженість фінансових ресурсів банків, джерел їх 
залучення, потребу врахування кризових явищ і загроз в умовах високих 
ринкових і фінансових ризиків, зростання економічної злочинності у кредитно- 
фінансовій сфері, загострення проблем низького рівня капіталізації, неякісних 
активів, недостатності сформованих резервів для покриття операційних ризиків. 
Отже, питання формування системи економічної безпеки банків України є 
актуальним і своєчасним у науковому і прикладному аспектах.

У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі питанням формування 
системи економічної безпеки банків приділено значну увагу. До відомих 
вітчизняних учених, які здійснили вагомий внесок у дослідження даної 
проблематики, можна віднести таких як: О. Барановський, С. Васильчак, О. 
Васильчишин, Н. Дудченко, Н. Зачосова, О. Захаров, М. Крупка, В. Коваленко,
О. Копилюк, І. Мігус, Р. Лупак, С. Мельник, Н. Міценко, С. Міхно, О. 
Підхомний, О. Рац, Ю. Самура, А. Сухоруков, Ю. Харазішвілі, О. Штаєр, С. 
Яременко та інших. Серед зарубіжних науковців варто відзначити: А. Алінську, 
Дж. Асаре, Дж. Барфа, Л. Допіко, Д. Нолле, Дж. Вілкоха, М. Капігу, В. Градона, 
Г. Шустака, Д. Данілюка, Дж. Бенстона, К. Кіл, Б. Баранєскі, М. Лавриновича, 
Дж. Мбаку, Дж. Мейріка, Е. Міклашевську, І. Шнабель, В. Покрушинського, А. 
Тобіаса, С. Макєєва, В. Мунтіяна, В. Гамзу, М. Азарську, Т. Андропову, О.



Бочарова, С. Букіна та інших.
Проте залишаються недостатньо висвітленими питання, пов'язані із 

розробкою ефективної системи забезпечення економічної безпеки, 
систематизацією загроз і небезпек, визначенням рівня безпеки на різних 
ієрархічних рівня управління банківською системою, розробкою
концептуальних засад формування безпекоорієнтованої стратегії розвитку 
банків України.

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими 
напрямами Університету та кафедри

Тема дисертації відповідає науковим напрямам Університету та виконана в 
межах науково-дослідних тем кафедри фінансово-економічної безпеки та 
банківського бізнесу: "Фінансові та організаційні механізми забезпечення 
інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України" (номер державної 
реєстрації 0118Ш00023) і "Методологічні та інституційні засади забезпечення 
фінансової стійкості банків України" (номер державної реєстрації 0115Ш04089).

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів
Дисертаційна робота є самостійно виконаною кваліфікаційною науковою

працею. Наукові положення, розробки, висновки та рекомендації, що викладені 
у дисертації і винесені на захист, отримані особисто здобувачем. З наукових 
праць, які опубліковані у співавторстві, в роботі використано лише ті положення 
та ідеї, які є результатом власних досліджень здобувача. У публікаціях, які 
відображають основні результати дисертації та написані у співавторстві 
здобувачем особисто: визначено складові та сформовано систему забезпечення 
економічної безпеки банків; обґрунтовано показники-індикатори для 
оцінювання рівня фінансової складової економічної безпеки; розроблено 
методику оцінювання рівня економічної безпеки з врахуванням ресурсної, 
активоформуючої (трансформаційної), ризикоформуючої, стабілізаційно- 
функціональної та результативної складових; запропоновано новітні критерії 
класифікації загроз і небезпек економічній безпеці; здійснено групування банків 
України залежно від типу й глибини кризи та рівня їх економічної безпеки.

Експериментальні дослідження та інтерпретація отриманих результатів 
були виконані дисертантом самостійно.

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та 
запропонованих автором рішень, висновків, рекомендацій

Достовірність, обґрунтованість основних наукових положень дисертації, 
отриманих результатів, запропонованих рішень, висновків, рекомендацій 
підтверджується використанням основних положень та законів розвитку 
економіки, сукупності загальнонаукових та спеціальних методів досліджень. В 
роботі використано методи узагальнення, аналізу, індукції та дедукції,



системного та синергетичного підходів, порівняння, групування, стратегічного, 
економічного, структурного, функціонального аналізу, економіко- 
математичного моделювання, ранжування, класифікації, табличного та 
графічного представлення результатів наукових досліджень та інших.

Обгрунтованість одержаних результатів засвідчується їх публікацією у 
наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 
а також апробацією та позитивною оцінкою на міжнародних і Всеукраїнських 
науково-практичних конференціях.

5. Ступінь новизни основних результатів дисертації 
уперше:

—розроблений методичний підхід до інтегрального оцінювання економічної 
безпеки банків з врахуванням ресурсної, активоформуючої (трансформаційної), 
ризикоформуючої, стабілізаційно-функціональної та результативної складових, 
що дозволяє визначати її рівень, формувати систему управління, ідентифікувати 
й мінімізувати ризики, загрози, небезпеки на різних ієрархічних рівнях 
управління банківською системою; 

удосконалено:
—  дефініцію поняття "економічна безпека банків", яке визначено на основі 

узагальнення існуючих критеріальних ознак, таких як: становий, процесно- 
функціональний, економічної ефективності, ресурсоспроможності та 
ресурсозахищеності, конкурентоспроможності, збалансованості, рівноваги, 
самовідтворення та гармонійного розвитку, превентивності та кризостійкості, 
стратегічної спрямованості, комплексності (системності) і запропоновано 
розглядати її як комплексну категорію, що відображає стан установ з позицій 
найбільш ефективного використання ресурсного потенціалу, забезпечення 
належного рівня фінансової стійкості, надійності та конкурентоспроможності, 
здатності протистояти ризикам та деструктивним впливам, загрозам і 
небезпекам в процесі ведення банківського бізнесу. Таке визначення, на відміну 
від існуючих, акцентує на системності та цільовій спрямованості економічної 
безпеки банків;

—  засадничі основи формування системи економічної безпеки банків з 
обґрунтуванням її як комплексу взаємопов’язаних управлінських заходів 
організаційно-правового та фінансово-економічного характеру, які реалізуються 
уповноваженими органами, службами, підрозділами банків та спрямовані на 
захист їх інтересів від протиправних дій з боку реальних або потенційних носіїв 
загроз, що можуть призвести до істотних економічних втрат та дестабілізувати 
тактичні та стратегічні цілі щодо нарощення конкурентних переваг й 
забезпечення економічного зростання в перспективі. На відміну від існуючих, 
такий підхід базується на цілісності, ієрархічності, цільовій спрямованості,



ресурсоорієнтованості, взаємозв'язку та взаємозалежності елементів, підсистем 
та інструментарію забезпечення;

—  підхід до систематизації методів управління економічною безпекою з 
виділенням нових критеріальних ознак, таких як: рівень економічної безпеки, 
функціонально-результативна спрямованість, дестабілізуючі умови та 
інструментарій забезпечення економічної безпеки банків;

—  концептуальні засади формування та реалізації стратегії економічної 
безпеки банків з фіксацією перспективних напрямів розвитку і безпеки ведення 
операційної діяльності, захисту інтересів акціонерів, корпоративних клієнтів, 
персоналу та інформаційних технологій, що, на відміну від уже існуючих, 
дозволили виокремити низку стратегій та реалізувати безпекоорієнтований 
підхід у стратегічному управлінні банками;

одержали подальший розвиток:
—  систематизація загроз й небезпек економічній безпеці банків на основі 

виокремлення низки нових критеріальних ознак, таких як: системна значимість, 
форма прояву кризових явищ, ступінь впливу на безпеку, сфера прояву 
небезпек, що на відміну від існуючих, дозволила враховувати загрози й 
небезпеки залежно від рівневої належності, управління, системної значимості, 
характеру впливу, змін у корпоративному контролі, можливостей зниження 
вартості банківського бізнесу, реорганізації, банкрутства тощо;

—  методика визначення рівня економічної безпеки банків на мікрорівні, яка 
ґрунтується на ресурсоорієнтованому підході та ключових показниках- 
індикаторах, таких як: ступінь залежності від акціонерів, мультиплікатор 
капіталу, рівень фондування, рівень стабільності депозитів, рівень кредитної 
активності, рівень резервування, прибутковість активів, рівень проблемності 
кредитного портфеля, яка на відміну від існуючих, забезпечила диференціацію 
установ за високим, задовільним, низьким та критичним рівнями економічної 
безпеки;

—  пропозиції щодо розвитку інструментарію оцінювання рівня економічної 
безпеки банків з використанням лінійної, поліноміальної та степеневої моделей, 
що забезпечило виявлення у перспективі потенційних загроз і небезпек, які 
пов’язані із проблемними кредитами, власним капіталом та результатами 
діяльності;

—  підхід до визначення структурних змін у рівнях економічної безпеки на 
основі інтегральних коефіцієнтів структурних відмінностей К. Гатєва та 
структурних зрушень А. Салаї, що дозволив виявити тенденції, наявні 
розбіжності та структурні зрушення у банках України.

6. Перелік наукових праць, які відображають основні результати 
дисертації



За результатами дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових праць 
загальним обсягом 4,75 друк. арк., з яких особисто автору належить 3,84 друк. 
арк., у тому числі 8 статей обсягом 3,38 друк. арк., з яких 1 публікація - у 
виданні іноземної держави, 7 — у наукових фахових виданнях України, які 
включені до міжнародних наукометричних баз; 7 -  матеріали участі у науково- 
практичних конференціях.

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 
дисертації:

1. Журибіда Н. Р., Копилюк О. І. Системний підхід до забезпечення 
економічної безпеки банків. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 
(Warszawa, Polska). 2017. №3. С. 52-56. -  0,32 д.а. (Index Copernicus). Особистий 
внесок автора -  визначено складові та сформовано систему забезпечення 
економічної безпеки банків. -  0,16 д.а.

2. Журибіда Н. Р. Концептуальні підходи до розкриття суті та особливостей 
економічної безпеки банків. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія 
"Економічні науки". 2017. № 5(5). С. 45-49. -  0,41 д.а. (Index Copernicus).

3. Журибіда Н. Р. Систематизація загроз і небезпек економічній безпеці 
банків. Бізнес Інформ. 2018. №7. C. 234-239. -  0,44 д.а. (Index Copernicus).

4. Журибіда Н. Р., Музичка О. М., Галько Є. О. Методичні підходи до 
оцінювання рівня фінансової безпеки банків. Бізнес-інформ. 2019. № 3. С. 322-
327. -  0,45 д.а. (Index Copernicus). Особистий внесок автора -  визначено 
показники-індикатори для оцінювання рівня фінансової складової економічної 
безпеки банків. -  0,15 д.а.

5. Журибіда Н. Р. Цільові орієнтири та функціональні аспекти економічної 
безпеки банків. Вісник Одеського національного університету. -  Серія: 
Економіка. -  2019. -  Т. 24. -  Вип. 4(77). -  С. 123-127. -  0,44 д.а. (Index 
Copernicus Internationals Journal Master List).

6. Журибіда Н. Р. Вдосконалення інструментарію оцінювання рівня 
економічної безпеки банків. Бізнес навігатор. 2019. № 6(55). С. 81-86. -  0,42 д.а. 
(Index Copernicus, Crossref).

7. Журибіда Н. Р., Копилюк О. І. Комплексний підхід до оцінювання рівня 
економічної безпеки банків України. Регіональна економіка. 2020. № 1. -  С. 92-
99. -  0,5 д.а. (Index Copernicus). Особистий внесок автора -  розроблено 
методику оцінювання рівня економічної безпеки банків з врахуванням ресурсної, 
активоформуючої (трансформаційної), ризикоформуючої, стабілізаційно- 
функціональної та результативної складових. -  0,25 д.а.

8. Журибіда Н. Р. Особливості формування стратегії економічної безпеки 
банків. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 53. C. 25 -  30. -  0,4 д.а. 
(Index Copernicus Internationals Journal Master List).



Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
9. Журибіда Н. Р., Копилюк О. І. Систематизація загроз і небезпек 

економічної безпеки банків. Формування стратегії соціально-економічного 
розвитку підприємницьких структур в Україні: мат. ІІІ Всеукраїн. науково- 
практичної конференції, 23-25 листоп., 2017 р. - Львів: УАД, 2017. Львів: Укр. 
акад. друкарства, 2017. С. 92-94. -  0,2 д.а. Особистий внесок автора -  
запропоновано новітні критерії класифікації загроз і небезпек економічній 
безпеці. -  0,1 д.а.

10. Журибіда Н. Р. Роль інноваційно-інвестиційної складової у забезпеченні 
економічної безпеки банків. Конкурентоспроможна модель інноваційного 
розвитку економіки України: збірник тез доповідей Міжнародної науково- 
практичної конференції, 11 квітня 2018 року, м. Кропивницький. 
Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. С. 70-72. -  0,2 д.а.

11. Журибіда Н. Р. Особливості оцінювання економічної безпеки банків в 
сучасних умовах. Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної 
системи України в умовах глобальних викликів і загроз. Матеріали IV 
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, аспірантів 
та студентів 20 травня 2019 року. Львів, 2019. С. 18-20. -  0,15 д.а.

12. Журибіда Н. Р., Копилюк О. І., Музичка О. М. Антикризове управління 
як інструмент забезпечення економічної безпеки банків. Трансформація 
фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки: збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса 13-14 червня 2019 
р.): Одеса: ОНЕУ, 2019. С. 208-212. -  0,2 д.а. Особистий внесок автора -  
здійснено групування банків України залежно від типу й глибини кризи та рівня 
їх економічної безпеки. -  0,1 д.а.

13. Журибіда Н. Р. Індикаторний підхід до оцінювання економічної безпеки 
банків. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в 
умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної 
конференції (Полтава, 5 грудня 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 1. С. 
43-45. -  0,2 д.а.

14. Журибіда Н. Р. Виклики та загрози функціонуванню банків України. 
Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри: 
матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії 
глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри». -  Черкаси: 
Черкаський державний технологічний університет, 2020. С. 33-36. -  0,22 д.а.

15. Журибіда Н. Р. Ідентифікація загроз та небезпек у функціонуванні банків 
України. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх 
правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
/ відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. Львів : вид-во Львівського торговельно-



економічного університету, 2020. -  С. 139-141 - 0,2 д.а.
7. Апробація основних результатів дослідження на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях
Основні положення та результати наукових досліджень апробовані на:
1. ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Формування 

стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні" 
(м. Львів, 2017 р.);

2. Міжнародній науково-практичній конференції "Конкурентоспроможна 
модель інноваційного розвитку економіки" (м. Кропивницький, 2018 р.);

3. ^  Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції викладачів, 
аспірантів та студентів "Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної 
системи України в умовах глобальних викликів і загроз" (м. Львів, 2019 р.);

4. Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Трансформація 
фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки" (м. Одеса, 
2019 р.);

5. Міжнародній науково-практичній конференції "Економіка, облік, фінанси 
та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації" (м. Полтава, 
2019р.);

6. VII Міжнародній науково-практичній конференції "Стратегії глобальної 
конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри" (м. Черкаси, 2020 р.);

7. Міжнародній конференції "Сучасні напрями розвитку економіки, 
підприємництва, технологій та їх правового забезпечення" (м. Львів, 2020 р.).

8. Наукове значення виконаного дослідження із зазначенням можливих 
наукових галузей та розділів програм навчальних курсів, де можуть бути 
застосовані отримані результати

Наукове значення виконаного дослідження полягає у розвитку теоретичних 
положень та методичних підходів до формування системи економічної безпеки 
банків України, зокрема, в поглибленні сутності дефініцій "економічна безпека 
банків" та "система економічної безпеки банків"; в удосконаленні підходів до 
систематизації методів управління економічною безпекою з виокремленням 
нових критеріальних ознак, а також в обґрунтуванні концептуальних засад 
формування та реалізації стратегії економічної безпеки з фіксацією 
перспективних напрямів розвитку і безпеки ведення операційної діяльності, 
захисту інтересів акціонерів, корпоративних клієнтів, персоналу та 
інформаційних технологій, що суттєво розвиває понятійний апарат та реалізовує 
безпекоорієнтований підхід у стратегічному управління банками. Автором 
вперше розроблений методичний інструментарій інтегрального оцінювання 
економічної безпеки банків з врахуванням ресурсної, активоформуючої 
(трансформаційної), ризикоформуючої, стабілізаційно-функціональної та



результативної складових, що дозволило визначити її рівень, сформувати 
систему управління, ідентифікувати й мінімізувати ризики, загрози, небезпеки. 
Подальшого розвитку набули пропозиції щодо інструментарію оцінювання рівня 
економічної безпеки банків з використанням лінійної, поліноміальної та 
степеневої моделей, визначення структурних змін у рівнях економічної безпеки 
на основі інтегральних коефіцієнтів структурних відмінностей К. Гатєва та 
структурних зрушень А. Салаї, а також методика визначення рівня економічної 
безпеки банків на мікрорівні, апробація якої дозволила провести диференціацію 
установ за високим, задовільним, низьким та критичним рівнями безпеки.

Отримані результати теоретичних та методичних напрацювань 
використовуються фахівцями з економічної безпеки банків, а також у 
навчальному процесі при викладанні дисциплін "Комплексне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки", "Фінансовий менеджмент у банку", Банківські 
операції", "Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово- 
економічної безпеки".

9. Практична цінність результатів дослідження із зазначенням 
конкретного підприємства або галузі народного господарства, де вони 
можуть бути застосовані

Результати дослідження можуть бути використані:
- в банках України при формуванні систем їх економічної безпеки 

(апробація здійснена у діяльності АТ КБ "Приватбанк" та АТ "Ощадбанк", що 
підтверджено довідками);

- Національним банком України при розробці методичних рекомендацій 
щодо оцінювання рівня економічної безпеки у банківській системі України;

- при вдосконаленні нормативно-правових актів з питань організації 
економічної безпеки у банківському секторі економіки України, зокрема 
існуючих Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 
безпеки України № 1277 від 29.10.2013р.

10. Оцінка структури дисертації, її мови та стилю викладення
Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку

використаних джерел з 215 найменувань на 21 сторінці; включає 24 таблиці, 30 
рисунків, а також 15 додатків на 52 сторінках. Загальний обсяг дисертації 
становить 252 сторінки, з них основний текст -  168 сторінок.

Дисертаційна робота за структурою, мовою та стилем викладення 
відповідає вимогам МОН України.

У ході проведення фахового семінару та обговорення дисертації до неї не 
було жодних зауважень щодо суті та змісту роботи.

З урахуванням зазначеного, на фаховому семінарі прийнято рішення, що 
дисертація Журибіди Н. Р. на тему: "Формування системи економічної безпеки



банків України" є завершеною, самостійно виконаною науковою працею, в якій 
вирішено конкретне наукове завдання, пов'язане з поглибленням теоретичних 
основ і розробкою методичного інструментарію щодо формування системи 
економічної безпеки банків України, що має важливе значення для 
функціонування банківської системи на безпекоорієнтованих засадах й 
впровадження новітніх методів управління.

У 15 наукових публікаціях повністю відображені основні результати 
дисертації, з яких 1 публікація - у виданні іноземної держави, 7 — у наукових 
фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; 7 
-  матеріали участі у науково-практичних конференціях.

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України 
№ 40 від 12.01.2017р. "Про затвердження вимог до оформлення дисертації" та 
"Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії", 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019р. №
167.
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