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ВДОСКОНАЛЕННя ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОцІНЮВАННя  
РІВНя ЕКОНОМІчНОї БЕЗПЕКи БАНКІВ

Журибіда Н.Р. Вдосконалення інструментарію оцінювання рівня економічної безпеки банків. 
у статті розкрито наявні методичні підходи до оцінювання рівня економічної безпеки банків. охарактери-
зовано основні принципи банківської безпеки: адекватності, об'єктивності, пріоритетності, комплекснос-
ті, послідовності, превентивності. автором розроблено індикаторний підхід, який базується на визначених 
показниках-індикаторах ресурсної, активоформуючої, ризикоформуючої, стабілізаційно функціональної та 
результативної складових частин. запропоновано показники-індикатори, які дають змогу кількісно оцінити 
наявний рівень безпеки і визначити інтегральний показник. розроблено підхід, спрямований на ідентифіка-
цію й мінімізацію ризиків, загроз, небезпек на різних ієрархічних рівнях управління банківською системою. 
обгрунтовано пропозиції щодо прикладного використання ресурсоорієнтованого підходу до оцінювання 
рівня економічної безпеки, який ґрунтується на взаємозв'язку та взаємозалежності: ресурс → продукт (по-
слуга) → ризикозахищеність → стабільність → результативність → економічна безпека. 

Ключовi слова: економічна безпека банків, показники-індикатори, рівень безпеки, ризики, загрози, не-
безпеки, ресурсоорієнтований підхід.

Журыбида Н.Р. Совершенствование инструментария оценки уровня экономической безопасности 
банков. в статье раскрыты существующие методические подходы к оценке уровня экономической без-
опасности банков. охарактеризованы основные принципы банковской безопасности: адекватности, объ-
ективности, приоритетности, комплексности, последовательности, превентивности. автором разработан 
индикаторный подход, основанный на показателях-индикаторах ресурсной, активоформирующей, риско-
формирующей, стабилизационно функциональной и результативной составляющих. Предложены показате-
ли-индикаторы, которые позволяют количественно оценить существующий уровень безопасности и опре-
делить интегральный показатель. разработан подход, позволяющий идентифицировать и минимизировать 
риски, угрозы, опасности на разных иерархических уровнях управления банковской системой. обоснованы 
предложения касательно практического использования ресурсоориентированного подхода к оценке уровня 
экономической безопасности, основанного на взаимосвязи и взаимозависимости: ресурс → продукт (услу-
га) → рискозащищенность → стабильность → результативность → экономическая безопасность.

Ключевые слова: экономическая безопасность банков, показатели-индикаторы, уровень безопасности, 
риски, угрозы, опасности, ресурсоориентированной подход.

Zhuribida Natalia. Improving the tools for assessing the level of banks' economic security. In the article the 
methodological approaches of assessing the level of banks' economic security are describes. The basic principles of 
assessing the level of banks' economic security such as: adequacy, objectivity, priority, complexity, consistency, and 
preventability are describes. The author has developed an indicator approach, which is based on certain indicators, 
indicators of resource, activating, risk-forming, stabilizing functional and effective components. The indicators to 
quantify the existing level of security and to determine the integral indicator are proposes. The proposals for the 
application of a resource-oriented approach to assessing the level of economic security based on interconnectivity 
and interdependence, such as resource → product (service) → risk protection → stability → efficiency → economic 
security are develops. The choice of quantitative approaches and models for assessing the banks' economic security 
of covers indicators that reflect the status and level of individual functional security components. when designing 
a system of economic security indicators for banks, it is necessary to take into account the preventive and diagnose 
their orientation. The system must be designed in such a way that each of the indicators and diagnostic indicators 
included in its structure allows identification of a threat in a particular functional area. The indicator's approach to 
assessing of banks' economic security allows to determine its level, develop its management system and identify 
and minimize risks, threats, dangers at different levels of banking system management. At the macro level, the 
banks' economic security should be based on indicators that identify risks, threats and dangers at the national level, 
taking into account the peculiarities of the functioning of the banking system as a major intermediary and regulator 
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of the country's monetary market. This approach allowed us to consider the economic security of banks from the 
standpoint of both sustainable and dynamic development and to offer its assessment on the basis of an indicator ap-
proach, which is based on indicators, their weights and an integral index of economic security of Ukrainian banks.

Key words: banks' economic security, indicators, security level, risks, threats, dangers, resource-based approach.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. в умовах сьогодення діяльність банків 
україни супроводжується численними ризиками, загро-
зами й небезпеками, які негативно впливають не лише 
на показники їх результативності, але й знижують рівень 
економічної безпеки як окремих установ, так і банків-
ської системи як фінансової складової економічної без-
пеки на загальнодержавному рівні. рівень економічної 
безпеки банків залежить від впливу чинників, ризиків 
і загроз, які діють на мега-, макро-, мезо- та мікрорівнях 
й мають різноманітні соціально-економічні наслідки. 
враховуючи те, що основними складовими економіч-
ної безпеки банків є фінансова, ринкова, силова, тех-
ніко-технологічна, інтелектуально-кадрова, інформа-
ційна, інтерфейсна, нормативно-правова актуалізується 
необхідність розробки інструментарію оцінювання 
рівня економічної безпеки банків з базуванням на сис-
темі показників-індикаторів, які б дозволяли кількісно 
і якісно ідентифікувати існуючий рівень безпеки та 
ризики й загрози залежно від глибини проявів їх впливу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемні аспекти дослідження економічної безпеки банків 
висвітлені у науковому доробку таких відомих вітчиз-
няних та зарубіжних учених: о. копилюк, а. драбов-
ський [1], о. васильчишин [2], і. Мігус, М. денисенко [3], 
ж. торяник, о. ковальчук [5], н. дудченко, с. Міхно [6], 
р. актас, с. асікалін, б. бакін, дж. Целік [7], к. кіл [8], 
о. колодізєв, о. Штаєр [9], т. Момот, о. овчелупова, 
к. соловйова [10], C. Макєєв [11], о. Музичка [12] та 
інших. основна увага в їх дослідженнях присвячена 
проблематиці безпеки банків на загальнодержавному 
рівні та обґрунтуванню важливості фінансової безпеки 
як основи національного суверенітету. Поряд з тим, еко-
номічна безпека банків на мезо- та мікрорівнях залиша-
ється недостатньо розробленою в контексті діагностики 
та виявлення внутрішніх загроз, небезпек і ризиків, що 
зумовлює потребу в обґрунтуванні інструментарію оці-
нювання її рівня.

формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є обґрунтування та розробка інструментарію 
оцінювання економічної безпеки банків на основі 
ресурсоорієнтованого підходу.

Виклад основного матеріалу. доцільно констату-
вати, що в сучасній науковій літературі відсутні уста-
лені підходи до кількісного та якісного оцінювання 
й вимірювання рівня економічної безпеки банків на 
різних ієрархічних рівнях управління. вважаємо пра-
вомірною точку зору о. копилюк, а. драбовського, 
П. буряка, о. Музички, Ю. тимчишин щодо виокрем-
лення низки підходів, зокрема дуального, який перед-
бачає використання: 1) специфічного інструментарію 
оцінювання та дозволяє виділити у банківському сек-
торі економіки як антикризовий, так і потенціал до 
зростання; 2) системно-цільового, який запроваджу-
ється як сукупність елементів багаторівневої системи, 
що має чітко визначені інструменти, методи, важелі 
та принципи реалізації; 3) критеріального, який ґрун-

тується на системі показників та коефіцієнтів оціню-
вання рівня й динаміки безпеки банків [1, с. 129].

заслуговує на увагу систематизація методів та моде-
лей оцінювання безпеки банків й банківської системи, 
яку здійснив о.б. васильчишин з виділенням: 1) мето-
дів та моделей, що передбачають використання еконо-
мічних нормативів як основних критеріїв; 2) методів 
коефіцієнтів і показників; 3) методів та моделей, що 
грунтуються на оцінці банківських ризиків; 4) мето-
дів економіко-математичного моделювання; 5) методів 
експертних оцінок [2, с. 157]. автор справедливо від-
значив існуючий взаємозв’язок у методичному інстру-
ментарії та базування більшості підходів на визначе-
них показниках та коефіцієнтах.

Мігус і.П., денисенко М.П., коваль Я.с. системати-
зували існуючі методичні підходи до визначення еко-
номічної безпеки банків, такі як комплексної оцінки 
економічного потенціалу (багатовекторна модель еко-
номічної безпеки); оцінки конкурентного статусу; інте-
гральної оцінки дотримання інтересів; комплексної 
оцінки загроз (інтегральної оцінки ризику); багатофак-
торної лінійної моделі; оцінки ефективності захисних 
заходів [3, с. 127] та запропонували методичні підходи 
розрахунку інтегрального показника оцінювання еко-
номічної безпеки банку.

на нормативному рівні діючими є Методичні 
рекомендації щодо розрахунку рівня економічної без-
пеки україни № 1277 від 29.10.2013р. з виокремлен-
ням у складі економічної безпеки держави фінансової 
складової, яка включає банківську, небанківську, бор-
гову, бюджетну, валютну й грошово-кредитну безпеку. 
в зазначеній методиці передбачено низку індикаторів 
стану банківської безпеки україни таких як: простро-
чена заборгованість за кредитами в загальному обсязі 
кредитів банків україни, співвідношення банківських 
кредитів та депозитів в іноземній валюті, частка іно-
земного банківського капіталу в загальному обсязі 
капіталу, співвідношення довгострокових кредитів та 
депозитів, рентабельності активів, ліквідності активів 
та короткострокових зобов’язань та інші й обґрунто-
вано їх вагові значення [4]. такий підхід доцільно вико-
ристовувати на загальнодержавному рівні, оскільки він 
відображає стан і безпеку фінансової системи країни 
з виокремленням ключових показників-індикаторів, їх 
стимулюючого і дестимулюючого впливу та загального 
підходу до нормування й визначення рівня фінансової 
безпеки.

торяник ж.і., ковальчук с. пропонують розрахову-
вати інтегральний показник рівня зовнішніх/внутріш-
ніх складників економічної безпеки (Iz/v) можна за 
допомогою формули (1),
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 – показник рівня зовнішніх/внутрішніх склад-
ників економічної безпеки; el – кількість елементів 
зовнішніх/внутрішніх складників економічної безпеки.
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до внутрішніх автори відносять фінансову, техніко-
технологічну, інтелектуально-кадрову, силову складові. 
до зовнішніх – інформаційну, соціально-психологічну, 
політико-правову, ринкову, інтерфейсну, екологічну.

а загальний інтегральний показник (I) – за форму-
лою (2):

Інтегральнийпоказник I I
I Iv z=( ) =
+

10
2

:       (2)

кожному елементу ділової репутації присвоюється 
бал від 1 до 10, де 1 – мінімальне значення, 10 – мак-
симальне та розроблена шкала оцінювання рівня еко-
номічної безпеки банку з виокремленням низького, 
дуже низького, низького, середнього, високого рів-
нів [5, с. 389–390]. така точка зору є дискусійною, 
оскільки інформаційна безпека є внутрішньою складо-
вою функціонування банків й відображає, в якій мірі 
банк наражається на комплаєнс-ризик, пов’язаний із 
дотриманням існуючих нормативних та законодавчих 
актів. даний підхід доцільно було б довести до при-
кладного застосування й визначити рівень економіч-
ної безпеки банків з врахуванням їх форм власності та 
рівня корпоративного управління.

дудченко н.в., Міхно с.П. ключовими індикато-
рами економічної безпеки банку вважають стабіль-
ність фінансового й економічного розвитку банку. 
При цьому метою дотримання безпеки банківської 
діяльності визнається: виключення можливості заподі-
яння банку збитків або упущення вигоди; забезпечення 
ефективної діяльності банку та якісної реалізації ним 
операцій та угод [6]. такий підхід акцентує на важли-
вості функціонування банку як комерційної організації 
на засадах прибутковості та ефективності. Проте ста-
більність фінансового та економічного розвитку має 
комплексний характер та є наслідком сформованих 
ефективних систем банківської безпеки.

варто зазначити, що формування показників і кое-
фіцієнтів, які відображають стан економічної безпеки 
банку та її складових є надзвичайно різноманітним й 
неоднозначним. вибір кількісних підходів та моделей 
оцінки економічної безпеки банків охоплює індика-
тори, які відображають стан і рівень окремих функціо-
нальних складових безпеки.

зокрема, ряд науковців вважають, що ефективне 
забезпечення економічної безпеки повинно бути забез-
печене комплексом індикаторів, що відображають 
різноманітні симптоми кризових явищ з врахуванням 
ступеня генерування небезпек. для визначення інте-
грального показника антикризової стійкості, на думку 
авторів зазначені індикатори слід згрупувати за декіль-
кома напрямками: показники капітальної стійкості; 
ділової активності; ліквідності (платоспроможності) 
банку; ефективності управління банком, які конкрети-
зуються в межах кожної групи [3, с. 128]. Методичні 
основи розрахунку інтегрального показника автори 
пропонують в межах такої послідовності дій: 1) фор-
мування інформаційної бази; 2) структуризація кри-
теріїв та індикаторів для визначення інтегрального 
показника; 3) обґрунтування граничних значень для 
індикаторів; 4) оцінювання стійкості; 5) вивчення та 
визначення стратегії. значення інтегрального інди-
катора дозволило авторам провести градацію банків 
з поділом на низький (критичний), середній, достатній, 
високий рівні [3, с. 130].

у дослідженнях групи турецьких учених в якості 
критеріїв безпеки банків було відзначено мікроеконо-
мічні змінні: ROA, показники ліквідності, чиста про-
центна маржа та показники ризиків, які є статистично 
значимими для формування значень коефіцієнтів пла-
тоспроможності банків єврорегіонів [7]. такі показ-
ники є вагомими для функціонування банків на макро- 
й мікрорівнях, проте не відображають проблеми їх 
капіталізації та достатності фінансових результатів для 
вирішення оперативних й стратегічних питань безпеки 
функціонування.

науковець K. Kiл пропонує в якості критеріїв 
виміру безпеки банків використовувати такі показ-
ники як: коефіцієнт достатності капіталу, z-індекс, 
показник капіталу 1-рівня, відношення власного 
капіталу до валюти балансу [8, c. 8]. така позиція 
автора є конструктивною, оскільки акцентує на під-
ході, який відображає не лише рівень капіталізації, 
але й передбачає можливість врахування небезпек 
банкрутства банків.

колодізєв о.М., Штаєр о. П запропонували удо-
сконалену методику оцінки рівня економічної безпеки 
банку на основі побудови сукупного інтегрального 
показника економічної безпеки банку як сукупності 
складових: фінансової, інформаційної, техніко-техно-
логічної, інтелектуально-кадрової, силової, політико-
правової, ринкової, інтерфейсної. за підходом науков-
ців, інтегральний показник економічної безпеки банку 
буде дорівнювати 8, а сукупні показники за кожною 
складовою – 1 [9, с. 70]. такий підхід авторів є комп-
лексним, проте не відображає значимості й вагового 
значення запропонованих складових та визначених 
показників, які їх характеризують.

доцільно відзначити удосконалений підхід до 
оцінки рівня фінансово-економічної безпеки за показ-
никами фінансової стабільності за алгоритмом, який 
запропонований Момот т.в., овчелуповою о.М., 
соловйовою к.с., що складається з двох етапів: 1) оці-
нювання економічної безпеки банку за показниками 
фінансової стабільності; 2) формування інтегрального 
показника економічної безпеки в розрізі її функціо-
нальних складових (фінансової, кадрової, правової, 
корпоративної, технічної) [10, с. 34]. такий підхід має 
комплексний характер та враховує потребу забезпе-
чення фінансової стабільності функціонування бан-
ківських установ в умовах наявності кризових явищ 
і загроз, їх впливу на рівень економічної безпеки з вра-
хуванням низки визначених складових.

на основі ключового індикатора – достатності 
капіталу з урахуванням усіх наявних ризиків пропо-
нує оцінювати стан економічної безпеки комерційних 
банків с.н. Макєєв. учений виокремлює показники 
оцінювання економічної безпеки банку в норматив-
ному та у корпоративному контекстах [11, с. 1156]. 
Пропонує розрахункову шкалу для оцінки та інтерпре-
тації стану економічної безпеки комерційного банку 
з виділенням 4 динамічних станів: функціональної, 
стратегічної, мінімальної економічної безпеки та її 
відсутності [11, с. 1157]. такий підхід акцентує лише 
на одному з основних індикаторів банківської без-
пеки – достатності рівня капіталізації, проте не вра-
ховує методів дослідження кредитних, операційних 
і ринкового ризиків з позицій кількісного оцінювання 
їх впливу на рівень достатності капіталу. враховуючи 
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той факт, що ринковий ризик включає процентний, 
пайовий, валютний та ризик товарних контрактів, 
доцільно було б представити інструментарій їх при-
кладного використання.

загалом, проаналізувавши існуючі методики можна 
виокремити основні принципи оцінювання рівня еко-
номічної безпеки банків:

– адекватності показників оцінювання вихідним 
параметрів процесів та їх об’єктивності;

– комплексності, тобто всебічного врахування вну-
трішніх і зовнішніх факторів, що викликають певну 
небезпеку чи загрозу;

– виділення головних елементів наявних або 
потенційних небезпек і загроз;
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Безпека формування зобов'язань банків
коефіцієнт відношення зобов'язань до ВВП, коефіцієнт стабільності 
ресурсів банків, коефіцієнт фондування, коефіцієнт валютизації 
депозитів, коефіцієнт отриманих МБК та зобов'язань банків, коефіцієнт 
отриманих МБК та валюти балансу, коефіцієнт безпеки гарантування 
вкладів
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Безпека формування власного капіталу
частка власного капіталу банків у ВВП, частка статутного капіталу 
банків у ВВП, достатність (адекватність) регулятивного капіталу, 
достатність основного капіталу, коефіцієнт залежності банків від 
акціонерів, частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків, 
коефіцієнт капіталізації прибутку, коефіцієнт концентрації власного 
капіталу, коефіцієнт фінансового важеля

коефіцієнт відношення активів до ВВП, коефіцієнт відношення 
кредитів до ВВП, коефіцієнт відношення інвестицій до ВВП, 
коефіцієнт кредитної активності, коефіцієнт інвестиційної активності, 
коефіцієнт якості активів, коефіцієнт якості кредитів, коефіцієнт 
співвідношення непрацюючих активів та регулятивного капіталу, 
коефіцієнт валютизації кредитів, коефіцієнт кредитів корпоративним 
клієнтам, коефіцієнт кредитів роздрібним клієнтам, коефіцієнт 
співвідношення ліквідних активів та поточних зобов'язань, коефіцієнт 
співвідношення довгострокових кредитів і депозитів, коефіцієнт 
співвідношення валютних кредитів і депозитів, коефіцієнт ділової 
активності, коефіцієнт системної важливості банків

коефіцієнт відношення резервів за активними операціями до ВВП, 
коефіцієнт резервування, коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма 
валютами, коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті, норматив 
короткострокової ліквідності, норматив максимального розміру 
кредитного ризику на одного контрагента , норматив великих кредитних 
ризиків, норматив максимального розміру кредитного ризику за 
операціями з пов’язаними з банком особами, норматив інвестування в 
цінні папери окремо за кожною установою, норматив загальної суми 
інвестування, коефіцієнт мультиплікатора капіталу, коефіцієнт 
співвідношення резервів та непрацюючих активів, коефіцієнт 
ризиковості активів, коефіцієнт чутливості до ринкового ризику

коефіцієнт рівня монетизації економіки, коефіцієнт готівкової маси у 
ВВП, коефіцієнт доларизації грошової маси, коефіцієнт інфляції, 
базова інфляція, дефлятор ВВП, індекс споживчих цін

коефіцієнт прибутковості активів, коефіцієнт прибутковості власного 
капіталу, коефіцієнт прибутковості статутного капіталу, коефіцієнт 
чистої відсоткової маржі, коефіцієнт дієздатності, коефіцієнт покриття 
процентних витрат, коефіцієнт чистого спреду, коефіцієнт витрат на 
утримання персоналу

Рис. 1. Складові інтегрального оцінювання економічної безпеки банків
Джерело: авторська розробка
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– логічної послідовності заходів та процедур;
– превентивності, тобто можливості передбачення 

реальних чи потенційних небезпек і загроз й вжиття 
необхідних запобіжних, профілактичних або коригу-
вальних заходів [12, с. 325].

отже, оцінювання рівня економічної безпеки бан-
ків повинно здійснюватися з використанням індика-
торного підходу. індикатори дозволяють відобразити 
процес або стан об’єкта спостережень, його якісні та 
кількісні характеристики. щодо обґрунтування вибору 
індикаторів, то необхідно зазначити, що кожен показ-
ник має бути економічною величиною з чіткими меж-
ами (пороговими значеннями) коливань.

При формуванні системи індикаторів економічної 
безпеки банків необхідно враховувати превентивну та 
діагностуючу їх спрямованість. система повинна бути 
сформована таким чином, щоб кожен із включених 
до її складу індикаторів і діагностуючих показників 
дозволяв ідентифікувати загрозу в певній функціо-
нальній сфері. зокрема, на макрорівні економічна без-
пека банків повинна ґрунтуватись на показниках, які 
сигналізують (чи констатують їх відсутність) ризики, 
загрози і небезпеки з акцентом на специфіці економіч-
ного потенціалу банків як фінансових посередників 
в економіці країни.

вважаємо, що економічна безпека банків – це комп-
лексна категорія, яка відображає стан установ з пози-
цій найбільш ефективного використання ресурсного 
потенціалу, забезпечення належного рівня фінансо-
вої стійкості, надійності та конкурентоспроможності, 
здатності протистояти ризикам й деструктивним 
впливам, загрозам і небезпекам в процесі ведення 
банківського бізнесу. в даному контексті методичний 
інструментарій формування індикаторного підходу до 
оцінювання економічної безпеки банків повинен базу-
ватись на ресурсоорієнтованому підході з врахуванням 
взаємозв’язку та взаємозалежності: ресурс → продукт 
(послуга) → ризикозахищеність → стабільність → 
результативність → економічна безпека. такий підхід 
дозволив нам розглядати економічну безпеку банків як 
з позицій сталого, так і динамічного розвитку та запро-
понувати її оцінювання на основі індикаторного під-
ходу, в основу якого покладено показники-індикатори, 
їх вагові значення та визначення інтегрального показ-
ника економічної безпеки банків україни.

розроблений методичний підхід до інтегрального 
оцінювання економічної безпеки враховує основні її 
складові, такі як:

1) ресурсна, яка містить показники безпеки форму-
вання власного капіталу та зобов’язань банків;

2) активоформуюча (трансформаційна), яка врахо-
вує показники кредитної та інвестиційної активності, 
якості та ліквідності активів;

3) ризикоформуюча, яка відображає достатність 
сформованих резервів під непрацюючі активи й 
загальну ризиковість банківської діяльності;

4) стабілізаційно функціональна, яка ґрунтується 
на показниках-індикаторах грошово-кредитної та 
інфляційної безпеки;

5) результативна складова, яка відображає показ-
ники прибутковості та дієздатності функціонування 
банків україни в контексті їх подальшого розвитку й 
забезпечення вимог економічної безпеки (рис. 1).

отже, запропонований індикаторний підхід до оці-
нювання економічної безпеки банків дозволяє визна-
чати її рівень, розробляти систему управління нею та 
ідентифікувати й мінімізувати ризики, загрози, небез-
пеки на різних ієрархічних рівнях управління банків-
ською системою.

Висновки і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямі. запропонований інструментарій 
оцінювання економічної безпеки банків має прикладне 
значення й дозволяє оцінювати її рівень з врахуванням 
взаємозв’язку та взаємозалежностей: ресурс → про-
дукт (послуга) → ризикозахищеність → стабільність → 
результативність → економічна безпека. розроблена 
система індикаторів економічної безпеки банків має 
попереджувальний (превентивний) та діагностичний 
характер і забезпечує виявлення загроз й небезпек 
в розрізі основних функціональних напрямів банків-
ської діяльності. на макрорівні економічна безпека 
банків повинна ґрунтуватись на показниках, які іден-
тифікують ризики, загрози і небезпеки на загальнодер-
жавному рівні з врахуванням особливостей функціону-
вання банківської системи як основного посередника 
й регулятора стану грошово-кредитного ринку країни. 
інтегральний показник оцінювання рівня безпеки відо-
бражає існуючі внутрішні та зовнішні загрози і ризики, 
є кількісним їх виміром й основою для впровадження 
дієвих систем гарантування банківської безпеки.

Перспективами подальших досліджень вважаємо 
обґрунтування рівнів економічної безпеки банків за 
результатами розрахунку інтегрального показника, їх 
градацію, залежно від отриманих кількісних значень 
з виокремленням як стимулюючих, так і дестимулюю-
чих чинників.
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